
SKUTIMOSI MAŠINĖLĖ SU PAKROVIMO STOVELIU
WAHL PRO WAHP08164-516

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 išvengti elektros srovės iškrovos rizikos:

1. Nelieskite  prietaiso,  jei  jis  įkrito  į  vandenį.  Nedelsiant  ištraukite  prietaiso  kištuką  iš
maitinimo šaltinio.

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 maitinimo šaltinio, nebent

jį įkraunate.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio.

ĮSPĖJIMAS 
Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros srovės iškrovos ar kitos žalos pavojus žmogui:

 Šiuo  prietaisu  gali  naudotis  vaikai  nuo  8  metų  amžiaus  ir  asmenys  turintys  fizinių,
sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie, kurie neturi pakankamai prietaiso naudojimo
žinių, jeigu jie yra supažindinami su prietaiso naudojimo informacija arba juos prižiūrėtų
už saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Vaikai be
priežiūros negali prietaiso naudoti ar valyti.

 Įspėjame: laikykite ir naudokite 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. Jį turi patikrintas ir/ar pakeistas
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gamintojo arba apmokyto specialisto.
 Prietaiso maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo įkaitusių paviršių.
 Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar

išskiriamas deguonis.
 Niekada nenaudokite prietaiso su pažeista metaline danga ar su sugadintomis ašmenimis.
 Pirmiausia įjunkite kištuką į prietaisą tada į maitinimo šaltinį. Norėdami išjungti prietaisą,

pirmiausiai nustatykite visus jungiklius į padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš
maitinimo šaltinio.

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

 Naudojant prietaisą, nepadėkite jo kur jį galėtų pažeisti gyvūnas. Naudokite prietaisą tik
patalpose.

 Jeigu šis prietaisas neturi baterijos, kurią reikia įkrauti kad juo naudotis, niekada nepalikite
prietaiso įjungto be priežiūros.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
TIK KOMERCINIAM NAUDOJIMUI

Ličio jonų baterijos išmetimas
Panaudotas  baterijas  ir  pakartotinai  įkraunamas baterijas  draudžiama  išmesti  kartu  su  buitinėmis
atliekomis. Atsikratykite visiškai išsikrovusiomis baterijomis, laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymą
reglamentuojančių įstatymų.
Nebandykite patys išimti baterijos. Ličio jonų baterijos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą, jei
bandysite  jas  išrinkti,  sugadinsite,  leisite  ant  jų  patekti  vandens arba  paliksite patalpose,  kuriose
aukšta temperatūra.
 
Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu
su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos
dėl  netinkamo  atliekų  tvarkymo,  atsakingai  pasirūpinkite  šio  produkto  perdirbimu.  Pristatykite
prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisiekite su prekybos vieta.

PATARIMAI IR PRIMINIMAI
 Metalinė danga yra skirta plaukų skutimui ir gali nuskusti iki 1/32" (0.8 mm) trumpumo.
 Judinkite metalinę dangą švelniai prie odos. Nespauskite prietaiso prie odos, leiskite jai

atlikti darbą už jus. Spaudžiant metalinę dangą stipriai prie odos galime ją pažeisti.
 Svarbu  naudoti  prietaisą  su  švaria  metaline  danga  ir  švariu  ašmenų

mechanizmu. Juose neturėtų būti užsilikusių plaukų ar kitų nešvarumų,
kurie gali trukdyti prietaiso veikimui.

 Metalinė  danga  ir  ašmenų  mechanizmas  laikui  bėgant  susidėvės.
Pakeitimas gali priklausyti nuo naudojimo. Metalinė danga yra labai plona

su tiksliais ir pakeltais vidiniais skutimo kampeliais aplink angeles. Susidėvėjus vidiniams
skutimo kampeliams, prietaisas gali pradėti lėčiau veikti, metalinė danga gali pradėti kaisti
juo naudojantis.

 Saugiam ir kokybiškam nusiskutimui patariame dažnai keisti metalinę dangą ir ašmenų
mechanizmą. (pav. A)

 Pakeiskite ašmenų mechanizmą jam sugedus.  Naudojant sugedusį ašmenų mechanizmą
galite  pažeisti  metalinę  dangą.  WAHL  MODELIS  7034  METALINĖS  DANGOS  /
AŠMENŲ MECHANIZMO KEITIMAS

 Pakeiskite metalinę dangą jeigu ji nebelygi, susidėvėjusi arba sulūžusi. Naudojant pažeistą
metalinę  dangą  galite  susižaloti  veido  odą.  WAHL  MODELIS  7034-100  LABAI
ARTIMO SKUTIMO AUKSINĖS DANGOS PAKEITIMAS

 Jeigu  prietaisu  nesinaudojate  visada  uždėkite  metalinės  dangos  apsaugą,  kad
nepažeistumėte abiejų metalinės dangos galvučių.
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 Prieš  pirmą  naudojimą  pilnai  pakraukite  prietaisą.  Prietaisui  pilnai  pasikrovus  užges
krovimosi lemputė.

 Jeigu pirmą kartą  naudojatės barzdaskute arba pakeitėte barzdaskutę,  gali  prireikti  2-3
savaičių, tam kad jūsų oda ir barzdos plaukai priprastų prie naujos metalinės dangos.

 Naudojantis nauju prietaisu pirmus kelis kartus, ant odos gali pasilikti juodos liekanos, tai
yra  barzdos  plaukeliai,  odos  likučiai,  kuriuos  galėsite  lengvai  nuplauti.  Keletą  kartų
panaudojus prietaisą tai pradings.

 Prieš naudojant prietaisą patariame nusiplauti veidą ir leisti jam išdžiūti. Jeigu barzda yra
ilgesnė už 1/32" (0.8 mm) pradėkite barzdos skutimą su trimeriu, o tada užbaikite skustis
su barzdaskute.

 Pradėkite skustis nuo kaklo linijos trumpais judesiais kildami į viršų.
Svarbu: ši mobili barzdaskutė yra labiausiai tinkama padailinti jau atliktą kirpimą. Tai 
nėra įrankis pilnam barzdos kirpimui, ypatingai kietiems plaukams, kurie gali deformuoti 
arba kitaip pažeisti labai ploną barzdaskutės folijos tinklelį. Šia barzdaskute puikiai 
pašalinsite nuo veido ar kaklo likusius nepageidaujamus plaukus. 

NAUDOJANTIS ĮKRAUNAMOMIS BARZDASKUTĖMIS
Šiuo  prietaisu  galite  naudotis  be  laido  jam  pilnai  pasikrovus.  Išsikrovus  baterijai  galite  įjungti
maitinimo laidą į prietaisą ir  toliau juo naudotis. Naudojant prietaisą su maitinimo laidu užsidegs
lemputė.

 Įjunkite maitinimo laidą į prietaisą. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas jį kraunant.
 Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo šaltinį su tinkama įtampa.
 Norint  naudotis prietaisu su maitinimo laidu, pajunkite laidą į  maitinimo šaltinį.  Jeigu

baterija yra pilnai  iškrovusi, leiskite  prietaisui  pasikrauti  1  minutę (prietaisą išjungus),
prieš jį naudojant.

 Jei  paliksite  laidą  prijungtą  nesinaudojant  prietaisu,  laidas  automatiškai  pradės  krauti
prietaisą, nors jis ir/yra išjungtas.

 Prietaiso valymui naudokite švarią šluostę (sausą arba sudrėkintą su vandeniu).
NENAUDOKITE baliklių, valiklių valant prietaisą.

TRIGDŽIŲ ŠALINIMAS
Jeigu  jūsų  prietaisas  pradeda  veikti  ne  taip  kaip  turėtų:  patikrinkite  maitinimo  šaltinio  įtampą
įjungdami kitą prietaisą (kuris žinote, kad gerai veikia).
Įsitikinkite,  kad  prietaisą  įjungėte  į  tokį  maitinimo  šaltinį,  kuris  neišsijungia  automatiškai,  kai
išjungiama šviesa.
Įsitikinkite, kad prietaisas ir jo transformatoriaus kontaktai yra švarūs.
Prietaiso baterijos negali pakeisti vartotojas. Pristatykite prietaisą į Wahl aptarnavimo centrą jeigu
reikalinga nauja baterija.
Jeigu gedimo problemų su  prietaisu  nepašalinote,  išsiųskite  jį  kartu  su  maitinimo laidu,  pirkimo
dokumentu, gedimo aprašymu, šiuo adresu: Attn: Repair Dept. – Wahl Annex – 3001 North Locust –
P.O. Box 578 – Sterling, IL 61081

ĮKROVIMAS
Prietaisu galite naudotis su arba be maitinimo laido, jeigu prietaisas pakankamai įkrautas.  Su šia
barzdaskute galėsite skustis jeigu yra jau besibaigiantis baterijos išsikrovimas.

 Prieš  pirmą  naudojimą  pilnai  pakraukite  prietaisą.  Prietaisui  pilnai  pasikrovus  užges
krovimosi lemputė.

 Įjunkite  maitinimo  laidą  į  prietaisą  arba  į  krovimo  stovą  (ne  visos  barzdaskutės  turi
krovimo stovus). ĮSITIKINKITE, KAD PRIETAISAS YRA IŠJUNGTAS (PAŽYMĖTAS
„0“ ŽENKLAS ANT PRIETAISO), KADA ĮKRAUNATE.

 Išjungtoje būsenoje, krovimosi lemputė degs iki kol prietaisas pilnai pasikraus. Prietaiso
neįmanoma perkrauti, todėl nėra įkrovimo laiko apribojimo.
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ĮKROVIMO PASIRINKIMAI (pav. B)
Norėdami įkrauti  prietaisą,  įjunkite  maitinimo laidą į  prietaisą arba įstatykite  prietaisą į  krovimo
stovą.

BATERIJOS NAUDOJIMAS
Kada baterija yra pilnai įkrauta, prietaisu galite naudotis 90 minučių.
MAITINIMO LAIDO PRIEŽIŪRA
Netempkite prietaiso už laido. Maitinimo laidas turi turėti judėjimo laisvę. Prižiūrėkite laidą, kad jis
nesusipainiotų ir/ar nebūtų pažeistas.
Nesinaudojant batzdaskute, maitinimo laidą suvyniokite ir laikykite sausoje vietoje.

METALINĖS DANGOS / AŠMENŲ VALYMAS
Tinkamai  prižiūrint  ir  valant  prietaisą,  galėsite  pakankamai  ilgai  ir  saugiai  skustis.  Svarbu,  kad
prietaisas visada būtų su švaria metaline danga ir švariu ašmenų mechanizmu, kuriuose nėra jokių
plaukų ar kitų nešvarumų, kurie gali trukdyti prietaiso veikimui.

LANKSČIOS METALINĖS DANGOS GALVELĖS VALYMAS
Nuimkite lanksčią metalinės dangos galvutę nuo prietaiso paspausdami apvalų mygtuką esantį ant
dešinės  prietaiso  pusės.  Tada  nuimkite  lanksčios  metalinės  dangos  galvutę  nuo prietaiso.  Galite
išpurtyti  užsilikusius  nešvarumus  iš  lanksčios  metalinės  dangos  galvutės  švelniai  trinktelėje  į
kriauklės kraštą. Uždėkite lanksčios metalinės dangos galvutę atgal ant prietaiso prieš jį naudojant.
Metalinė danga yra labai  plona su tiksliais ir  pakeltais  vidiniais skutimo kampeliais aplink
angeles, visada elkitės atsargiai.

AŠMENŲ MECHANIZMO VALYMAS (pav. C)
Nuimkite lanksčią metalinės dangos galvelę nuo prietaiso paspausdami apvalų mygtuką esantį ant
dešinės  prietaiso  pusės.  Tada  nuimkite  lanksčios  metalinės  dangos  galvutę  nuo  prietaiso;  taip
pamatysite ašmenų mechanizmą.
Švelniai išvalykite užsilikusius plaukus ir nešvarumus iš ašmenų mechanizmo naudodami skutimosi
šepetėlį. Norėdami nuimti ašmenų mechanizmą, švelniai jį nuspauskite ir pasukite 90° kampu. Taip
jis lengvai nusiims. Pakiškite ašmenų mechanizmą po tekančiu vandeniu ir nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu. Uždėkite ašmenų mechanizmą taip pat kaip nuimėte, tada uždėkite lanksčią metalinės
dangos galvutę.
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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


