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Profesionali įkraunama plaukų kirpimo mašinėlė 

Naudojimo instrukcija

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva

eiga 5‐10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti

plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos
reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. Prieš pradėdami naudotis
prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas!

PAVOJUS
Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:
1. nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš
elektros lizdo;
2. nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu;
3. nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir
nemeskite į vandenį ar į kitą skystį;
4. pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo;
5. prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!

ĮSPĖJIMAS
Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:
 Šio prietaiso negali naudoti vaikai iki 14 metų amžiaus ir asmenys turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie,

kurie neturi pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos
prižiūrėtų už saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali prietaiso
valyti ir prižiūrėti.

 Įspėjame: laikykite prietaisą sausoje vietoje. Svarbu, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.
 Prietaisas turi būti naudojamas tik su į rinkinio sudėtį įeinančiu maitinimo laidu.
 Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų

priedų.
 Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas

ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į Wahl garantinį priežiūros centrą apžiūrai ir remontui.
 Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
 Į prietaiso kroviklio jungtį junkite tik maitinimo laidą.
 Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
 Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistomis ar sulaužytomis šukutėmis ar su sugadintu peiliuku (pvz. nulūžusiu dantuku), nes

galite sužaloti klientą.
 Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite visus jungiklius į padėtį „OFF“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš

elektros lizdo.
 Prietaiso nedaužykite, neardykite, nelaikykite aukštesnėje  kaip 100°C temperatūroje, nes jis gali užsidegti, sprogti ar nudeginti.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS

PRIETAISO DALYS
A – kirpimo peliukas
B – įjungimo / išjungimo mygtukas
C – kirpimo peiliuko apsauga
D – plaukų ilgio reguliavimo šukutės
E – maitinimo laidas
F – šepetėlis valymui
G – alyva kirpimo peiliukų sutepimui
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H – kirpimo šukos 

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS SU MAITINIMO LAIDU / BE MAITINIMO LAIDO
Prietaisą galite naudoti be laido tik tada, kai jis pilnai įkrautas. Jei prietaiso baterija senka, galite įjungti maitinimo laidą ir prietaisu 
naudotis toliau. 

 Maitinimo laidą junkite tik į tinkamos įtampos maitinimo lizdą.
 Maitinimo laidą junkite tiesiai į prietaisą. Prieš įjungdami prietaisą įkrauti, įsitikinkite, kad jis išjungtas.
 Prietaiso naudojimas su įjungtu maitinimo laidu. Maitinimo laido kištuką įjunkite į prietaiso apačioje esančią jungtį. Jei

prietaiso baterija yra visiškai išsekusi, prieš prietaisą naudodami su įjungtu laidu, plaukite vieną minutę (prietaisas turi būti
išjungtas).

 Norėdami, kad baterija būtų visada įkrauta, kai prietaiso nenaudojate palikite jį įjungtą į maitinimo lizdą.
 Prietaisą valykite sausa arba drėgna šluoste. Prietaiso valymui nenaudokite: baliklio, benzino, skiediklio.

BATERIJOS ĮKROVIMAS
Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą jį kraukite 3-5 valandas. Maitinimo laidą įjunkite į prietaisą. Įsitikinkite, kad įkraunamas 
prietaisas išjungtas. Įkrovimą žyminti lemputė šviečia tada, kai prietaisas įkraunamas. Kai prietaisas beveik visiškai įkrautas, lemputė 
pradeda mirkčioti, o išsijungia, kai baterija visiškai įkrauta.  
Bateriją rekomenduojama įkrauti tik tada, kai prietaiso veikimas žymiai pablogėja. 

BATERIJOS NAUDOJIMAS
Įjunkite prietaisą naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką, baigę naudoti prietaisą išjunkite. Prietaisą su pilnai įkrauta baterija 
galėsite naudoti maždaug 90 min. 

LI-ION BATERIJOS IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS
Nemėginkite išimti baterijos. Išimta, pažeista, esanti vandenyje ar aukštoje temperatūroje Li-ION baterija gali sprogti, užsidengti arba
nudeginti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS
Jeigu plaukų kirpimo mašinėlė tinkamai neveikia ar pilnai neįsikrauna:
patikrinkite ar veikia elektros maitinimo lizdas į jį įjungdami kitą prietaisą (tą, kuris žinote, kad tikrai veikia);
įsitikinkite, kad prietaisą įjungėte į tokį maitinimo lizdą, kuris neišsijungia automatiškai, kai išjungiama šviesa;
įsitikinkite, kad prietaiso plaukų kirpimo peiliukas gali judėti laisvai ir yra tinkamai įdėtas. 

PEILIUKŲ ILGIO REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
Kai kuriuose kirpimo mašinėlių modeliuose yra peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė, kuria keičiamas kirpimo atstumas. Kai 
rankenėlė yra aukščiausioje pozicijoje, plaukus nukirpsite itin trumpai. Spausdami rankenėlę žemyn, ilginsite plaukų kirpimo ilgį. 

SUTEPIMAS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!
Norėdami kuo ilgiau naudotis naudotis prietaisu, jį sutepkite po kiekvieno naudojimo. Tinkamai prietaisą sutepsite jį laikydami taip, 
kad alyva tekėtų kirpimo peiliukais žemyn. Ant įjungto prietaiso peiliukų užlašinkite 2-3 lašus alyvos (naudokite TIK Wahl plaukų 
kirpimo mašinėlių alyvą). 
Alyvos perteklių nusausinkite, kad jis nepatektų į variklio skyrių. Alyva gali sumažinti variklio darbo efektyvumą. Plaukų kirpimo 
peiliukai turi būti sutepami alyva po kiekvienos dezinfekcijos ar valymo. 

Šis ženklas reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse šio prietaiso negali išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti 
galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, prietaisą pristatykite atitinkamai atliekų surinkimo institucijai perdirbimui ir 
pakartotinam dalių panaudojimui. Prašome pasinaudoti prietaisų surinkimo paslaugomis, panaudotą prietaisą taip pat galite 

gražinti ten, kur jį pirkote. Pardavėjai pasirūpins, kad prietaisas būtų perdirbtas. 

Peiliukams garantija netaikoma.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


