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MAŠINĖLĖ WAHL WAHP08504-016
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų

žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus saugumo perspėjimus.

PAVOJINGA! Norėdami sumažin  mir es ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:

1. Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso

kištuką iš mai nimo lizdo.

2. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.

3. Laikykite ir naudokite prietaisą ten, kur jis negalėtų įkris  ar bū  įmestas į kriauklę ar

vonią. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ir kitų skysčių.

4. Baigę naudo  prietaisą, visuomet iškart ištraukite jo kištuką iš rozetės.

5. Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite jo kištuką iš rozetės.

DĖMESIO! Norėdami sumažin  nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

 Vaikai  (ne  jaunesni  nei  14  metų),  sutrikusių  fizinių,  ju minių  ar  pro nių  gebėjmų

asmenys  bei  žmonės,  kuriems  trūksta  reikiamos  pa r es  ir  žinių,  gali  naudo

prietaisą, k prieš tai supažindin  su jo saugaus naudojimo principais ar prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Prietaiso

naudotojai  turėtų  gerai  supras  pavojus,  susijusius  su  prietaiso  naudojimu.  Vaikams  draudžiama  žais  su  prietaisu.

Neleiskite prietaiso valy  ir prižiūrė  suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

 DĖMESIO: prietaisas turėtų visuomet išlik  sausas. Neleiskite ant elektrinių prietaisų patek  vandens ar kitų skysčių.

 Naudokite prietaisą k su kartu parduodamomis elektros ekimo detalėmis.

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijose nurodytą paskir . Naudokite k gamintojo rekomendojamus priedus.

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.

Sudedamosios dalys
A. Ašmenys

B. ON/OFF mygtukas

C. Ašmenų apsauga

D. Kirpimo galvutės (3, 6, 10, 13 mm)

E. Transformatorius

F. Valymo šepetėlis

G. Ašmenų aliejukas

H. Šukutės

Įkraunamos mašinėlės naudojimas
Visiškai  įkrauta  mašinėlė  gali  bū  naudojama neįjungta  į  elektros  lizdą.  Jei  baterija  baigia  išsek ,  įstatykite  prietaiso  kištuką į

elektros lizdą, kad toliau naudotumėte prietaisą kaip įprastą elektrinę plaukų kirpimo mašinėlę.

 Įstatykite prietaiso kištuką į nkamos įtampos elektros lizdą.

 Prijunkite adapterį prie prietaiso lizdo. Kraudami prietaisą, įsi kinkite, kad pasirinkta OFF mašinėlės padė s.

 Jei norite  naudo  prietaisą įjungtą į  rozetę, įstatykite adapterį į  lizdą prietaiso apačioje.  Jeigu baterija  visiškai išseko,

palikite prietaisą įsikrau  1 min., prieš tai paspaudę OFF mygtuką, kad galėtumėte pradė  naudo  prietaisą įjungtą į

rozetę.

 Kai nenaudojate prietaiso, galite palik  įkroviklį prijungtą prie prietaiso, kad palaikytumėte maksimalų įkrovimą.

 Norėdami išvaly  prietaisą,  tam naudokite švarų sausą arba sušlapintą skudurėlį.  NENAUDOKITE baliklių,  skiediklių  ir

benzolo produktų prietaisui valy .

Baterijos įkrovimas
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Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą, palikite jį krau s 3-5 valandas. Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso. Kraudami prietaisą,

įsi kinkite,  kad  nustatyta  OFF  įjungimo mygtuko padė s.  Prietaisui  kraunan s,  degs  kroviklio  indikatoriaus  lemputė.  Lemputė

pradės žybsė , prietaisui beveik visiškai įsikrovus, ir užges, prietaisui įsikrovus.

Patarimas: įkraukite baterijas, k pastebimai suprastėjus prietaiso veikimui.

Naudojimas, neįjungus į rozetę
Įjunkite  prietaisą,  paspausdami  ON/OFF  mygtuką.  Baigę  naudo  prietaisą,  dar  kartą  paspauskite  OFF mygtuką.  Baterijai  esant

visiškai įsikrovusiai, galėsite naudo  prietaisą iki 90 minučių.

Ličio jonų baterijos išme mas ir perdirbimas
Nemėginkite savarankiškai išim  prietaiso baterijos. Išrinkus, pažeidus ar įkai nus ličio jonų baterijas, jos gali sprog , užsideg  ir/ar

nudegin  odą.

Trikdžių šalinimas
Jeigu mašinėlė prastai veikia ar neįsikrauna, pamėginkite pašalin  trikdžio priežas :

 Įsi kinkite, kad nkamai veikia naudojama rozetė, į ją įjungdami kitą nesugedusį prietaisą.

 Įsi kinkite, kad neįjungėte prietaiso į lizdą, kuriam automa škai nutraukiamas elektros ekimas, išsijungus šviesoms.

 Įsi kinkite, kad ašmenys lengvai juda ir yra nkamai prijung .

Kirpimo ilgio reguliavimas
Kai kurie mašinėlės modeliai turi reguliuojamą rankenėlę, kuri keičia kirpimo ilgį. Pasirinkus viršu nę rankenėlės padė , ašmenys

kirps trumpiausiai. Pastumdami rankenėlę žemyn, pamažu didinsite kirpimo ilgį.

Ašmenų aliejuko naudojimas
Rekomenduojame tep  ašmenis aliejuku kasdien,  kad jie ilgai  ir  pa kimai  Jums tarnautų. Norėdami nkamai patep  ašmenis,

laikykite prietaisą taip, kad ašmenys žiūrėtų žemyn. Įjunkite ašmenis ir užlašinkite 2-3 aliejaus lašiukus palei viršu nių ašmenų ilgį.

Naudokite TIK WAHL mašinėlių aliejuką.

Nuvalykite perteklinį aliejų, kad jis nepatektų į variklio mechanizmą. Priešingu atveju gali suprastė  variklio veikimas. 

Prieš tepdami aliejuką, panaudokite dezinfekantą.

Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama prietaisą išmes  kartu su

bui nėmis atliekomis. Išmeskite elektrinius prietaisus atsakingai ir nuneškite juos perdirb , kad sumažintumėte aplinkai ir žmonių

sveikatai  daromą  žalą  bei  ska ntumėte  antrinį  ver ngų  medžiagų  panaudojimą.  Nuneškite  a tarnavusį  prietaisą  į  ar miausią

bui nės technikos surinkimo punktą.
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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


