
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ GYVŪNAMS
WAHL PRO WAHP09596-216 

Svarbios saugos priemonės
Naudojan s elektriniu  prietaisu,  visuomet  bū na  laiky s  tam krų saugos  reikalavimų,  įskaitant  ir  žemiau išvardintas
taisykles.
Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas prieš naudojan s prietaisu.

Iliustracijos

Dėmesio:
Siekdami sumažin  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 įkris  į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skys .
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Įspėjimai:
Siekiant sumažin  nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:
1. Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo
neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų
asmenų. Šie žmonės turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu. Neleiskite vaikams žais  su prietaisu. Neleiskite
vaikams neprižiūrimiems valy  ir taisy  prietaiso.
2. Laikykite prietaisą sausą. Negalima leis  elektriniams prietaisams sušlap .
3. Naudokite prietaisą k su gautu mai nimo bloku.
4. Nepalikite į mai nimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
5.  Naudokite  kirpimo mašinėlę  k  pagal  šiame naudotojo vadove nurodytą  paskir .  Naudokite  k  gamintojo  rekomenduojamus
prietaiso priedus.
6.  Niekada nenaudokite  prietaiso,  jei  pažeistas  mai nimo laidas  arba  kištukas.  Nenaudokite  prietaiso,  jei  jis  prastai  veikia,  buvo
nukritęs,  sugedo  arba  buvo  įmestas  į  vandenį.  Leiskite  prietaisą  apžiūrė  ir  pataisy  įgalioto  techninio  aptarnavimo  centro
specialistams.
7. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
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8. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant minkšto, lengvai užsidegančio paviršiaus, pvz. lovos ar sofos, nes
galite užblokuo  šias angas. Prižiūrėkite, kad oro cirkuliacijos angose nesikauptų pūkeliai, plaukai ir pan.
9. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
10. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
11. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeis .
12. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenk  naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai.
13. Norėdami išjung  prietaisą, nustatykite OFF padė  ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
14. Nenaudokite patalpoje, kur naudojami aerozoliniai purškikliai.
15. Po ilgo naudojimo mašinėlės peiliukai gali įkais .
16. Visuomet pirmiausią įjunkite prietaisą į el.  lizdą ir k po to įjunkite pačią mašinėlę. Išjungiant  visus reguliatorius nustatykite į
išjungtą poziciją (0) ir k tuomet ištraukite kištuką iš el. lizdo.
17. Nelaužykite, neardykite, nekai nkite prietaiso virš 100°C temperatūros ir nedeginkite dėl gaisro, sprogimo ar nudegimų rizikos.
18. Jeigu prietaisas nėra naudojamas su įkraunama baterija, jis neturi bū  paliktas be priežiūros, kai yra įjungtas į el. nklą.
SVARBU!  Prieš  pirmą naudojimą  peiliukus  bū nai  sutepkite  alyva  ir  palikite  dirb  laisva  eiga  5-10  minučių.  Kitu  atveju  nuo
susidariusios trin es peiliukai gali pradė  kais  ir peš  plaukus, be to, prietaisas gali suges .

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją
Šis prietaisas sukurtas komerciniam naudojimui.

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.

Sudedamosios dalys
A. Ašmenys
B. LED krovimo indikatorius
C. Įjungimo/išjungimo slankiklis
D. Prietaiso lizdas
E. Ašmenų nuėmimo mygtukas
F. Prietaiso kištukas
G. Kištuko transformatorius
H. Valymo šepetėlis
I. Ašmenų alyva
J. Ašmenų fiksatorius
K. Ašmenų laikiklis

Naudojimas
• Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite prietaiso bateriją.
• Ši kirpimo mašinėlė veikia dviem greičiais.  Įjunkite prietaisą pastumdami įjungimo/išjungimo slankiklį į  viršų. Pozicija „1“

reiškia,  kad  mašinėlė  veiks  3000  aps./min.  greičiu.  Pozicija  „2“  reiškia,  kad mašinėlė  veiks  3700  aps./min.  greičiu.  Po
naudojimo išjunkite prietaisą nustumdami įjungimo/išjungimo slankiklį atgal į poziciją „0“.

Baterijos įkrovimas
• Veikiant belaidžiu režimu, LED indikatorius švies žaliai. Kai žalias LED indikatorius pradeda mirksė , tai reiškia, kad baterijos

įkrovimas senka ir ji turi bū  įkrauta.
• Baterijai pilnai išsikrovus, mašinėlė pa  automa škai išsijungs.
• Prijunkite laidą prie prietaiso krovimo lizdo.
• Įjunkite kištuko transformatorių į el. nklą.
• Baterijai  pradėjus krau s, LED indikatorius mirksi žaliai. Kai jis nustoja mirksė  ir šviečia nenutrūkstamai, tai  reiškia,  kad

įkrovimas baigtas ir mašinėlė paruošta naudo .
• Pilnas įkrovimas trunka apie 60 min. Pilnai įkrauta mašinėlė veiks vidu niškai 120 min.
• Esant žemai baterijos įkrovai, mašinėlė gali bū  naudojama su laidu. Tačiau baterija nesikraus, kol prietaisas bus įjungtas.
• Mašinėlė pasižymi „Quick charge“ greito įkrovimo funkcija. Pavyzdžiui, 10 min. krovimo už krins 15 min. veikimo laiko.

Baterijos trikdžių šalinimas
• Mirksin s  raudonai  LED  indikatorius:  įjungta  viršsrovės  apsauga,  galimai  dėl  purvinų  ar  pažeistų  ašmenų.  Prietaisas

automa škai  išsijungs,  bet  gali  bū  vėl  įjungtas  slankiklį  nustumiant  į  išjungimo poziciją,  o tuomet vėl  įjungiant.  Jeigu
problema nėra išspręsta, prietaisas vėl tuojau pat išsijungs.

• Šviečian s raudonai LED indikatorius: baterijos temperatūra yra per aukšta. Tai gali nu k , jei prietaisas naudojimas ypač
didelėmis apkrovomis aukštoje temperatūroje arba kraunant  bateriją  ypač aukštoje temperatūroje.  Prietaisas kurį  laiką
neveiks,  kol baterijos temperatūra atsistatys į  normalų lygį.  Nemėginkite krau  prietaiso,  kol raudonas LED indikatorius
neišsijungs.
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Prietaiso valymas ir priežiūra
 Nemerkite prietaiso į vandenį.
 Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
 Ašmenys  turėtų  bū  tepami  alyva  dažnai  (kasdien)  tam,  kad  palaikytų  aukštą  kirpimo  efektyvumą  ir  už krintų  ilgą

tarnavimo  laiką.  Naudokite  k  „Wahl“  kirpimo  mašinėlių  alyvą,  kuri  buvo  specialiai  sukurta  „Wahl“  ašmenims.  Kitų
gamintojų alyvos naudojimas gali pažeis  ašmenis, o prietaiso garan ja negalios.

 Tepkite alyva ašmenis naudodami 5 taškų metodą (2 pav.).  Užlašinkite  3 lašus alyvos išilgai  ašmenų viršaus kairiajame,
dešiniajame kampe ir centre. Pasukite mašinėlę šonu ir užlašinkite alyvos ant viršu nių ašmenų šono. Pakartokite iš kitos
pusės. Paleiskite mašinėlę dirb  tuščia eiga 30 sekundžių, kad alyva susiteptų visi ašmenys.

 Po sutepimo alyvos perteklių nuvalykite minkšta, šiek ek drėgna šluoste. Nenaudokite jokių ėdžių medžiagų ir abrazyvų (3
pav.).

 Ašmenys gali  bū  valomi su „Wahl“ higienos purškalu „CliniClip“.  Nenaudokite jokių kitų valiklių, nes Wahl“  purškalas
„CliniClip“ buvo specialiai sukurtas „Wahl“ ašmenims. Kitų gamintojų valiklių naudojimas gali pažeis  ašmenis, o prietaiso
garan ja negalios.

 Ne nkama ašmenų priežiūra gali žymiai sutrumpin  prietaiso tarnavimo laiką.
 Saugokite prietaiso laidą nuo pažeidimų ir nevyniokite jo kietai aplink prietaisą. Tai gali sugadin  laidą.

Ašmenų kei mas
• Išjunkite prietaisą pastumdami slankiklį į išjungimo padė .
• Suraskite  prietaiso  galiniame  šone  ašmenų  atpalaidavimo  mygtuką,  jį  paspauskite  ir  švelniai  patraukite  ašmenis  nuo

mašinėlės (pav.). Nustumkite ašmenis nuo ašmenų fiksatoriaus.
• Kad uždėtumėte naujus ašmenis, įsi kinkite, jog ašmenų fiksatorius yra reikiamoje į viršų nukreiptoje padėtyje.
• Jeigu ašmenų fiksatorius nėra reikiamoje padėtyje, jums reikės plokščio atsuktuvo, kad jį pakreiptumėte (5 pav.). Naudokite

atsuktuvą,  kad  a darytumėte  ašmenų  fiksatorių  iš  šono.  Nebandykite  kiš  atsuktuvo  iš  viršaus,  nes  tai  gali  pakenk
prietaisui.

• Įstatykite ašmenis į fiksatorių (6 pav.), slinkdami ašmenų laikiklį per fiksatorių. Prieš įtvir ndami ašmenis vietoje, įjunkite
mašinėlę. Svarbu, kad mašinėlė veiktų,  nes tai už krina, kad ašmenys bus įtvir n  nkamai. Delnu nustatykite ašmenis.
Turite išgirs  spragtelėjimą, kai k ašmenys bus nkamai įstaty  į vietą (7 pav.).
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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


