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ELEKTRINĖ ĮKRAUNAMA MOBILI BARZDASKUTĖWAHL WAHP3615‐0471

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sudedamosios dalys
B. Apsauginis dangtelis

C. Metalu dengti ašmenys

D. Skustuvo galvutė su ašmenimis

E. Kerpančioji detalė

F. ON/OFF mygtukas

G. Įkrovimo indikatorius

H. Prietaiso prijungimo lizdas

I. Prietaiso laidas su kištuku

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Tik taip išvengsite sužeidimų, nenukrės elektra, saugiai naudositės prietaisu. Prieš naudodamiesi prietaisu,

atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!

 Naudokite prietaisą tik žmonių veido plaukams šalinti.

 Junkite prietaisą tik į tinkamos prietaiso etiketėje nurodytos įtampos ir kintamosios srovės rozetę.

 Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Ant prietaiso patekus vandens, iš karto

ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.

 Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi į vandenį (pvz. netoli kriauklės). Neleiskite, kad ant

prietaiso patektų vandens ir kitų skysčių.

 Baigę naudoti prietaisą, visada iš karto ištraukite jį iš rozetės, išskyrus atvejus, kai prietaisą kraunate.

 Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės (suaugusieji ir vaikai) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių

stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie

nežaistų su prietaisu.

 Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.

 Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, yra sugedęs arba jei buvo įkritęs į vandenį.

Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams. Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai prižiūrėti

elektrinę techniką apmokyti specialistai.

 Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.

 Laikykite prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių.

 Prietaisą įkraudami arba padėdami saugoti, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs ar susinarpliojęs.

 Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.

 Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.

 Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu metalu dengti kirpimo ašmenys yra pažeisti.

 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, palikite jį krautis 16 valandų.

 Prietaisas yra tinkamai izoliuotas, laikantis saugos normų, ir išsamiai patikrintas. Jis atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo

direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.

NiMH baterijos.

Nemeskite panaudotų vienkartinių ar pakartotinai įkraunamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jas laikydamiesi vietinių valdžios

institucijų nurodymų.

Prietaiso įkrovimas

 ON/OFF mygtuku išjunkite prietaisą [2b pav.].

 Įstatykite nedidelį kištuką į prietaiso įkrovimo lizdą [1a pav.].

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę [1b pav.].

 Prietaisui kraunantis, degs žalia indikatoriaus lemputės švieselė.

 Prietaisas visiškai įsikrauna per maždaug 8 valandas.

 Dėmesio: kad baterijos tarnautų ilgiau, įkraukite prietaisą tik

joms prieš tai visiškai išsikrovus.

Naudojimas, neįjungus prietaiso į rozetę

 ON/OFF mygtuku įjunkite prietaisą [2a pav.]. Baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį tuo pačiu mygtuku [2b pav.].

 Baterijoms esant visiškai įkrautoms, į rozetę neįjungtas prietaisas veiks iki 45min.

Skutimasis
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Prietaisas idealiai prisitaiko prie veido kontūrų bei smakro ir kaklo zonos formų, kad gautumėte puikius rezultatus. Prieš skusdamiesi nuplaukite veido ir kaklo

odą ir ją nusausinkite.

 Judinkite skustuvą į viršų, prieš barzdos augimo kryptį, pridėję jį prie odos paviršiaus ir atsargiai paspausdami [10 pav.]. Tuo pačiu metu kita ranka

ištempkite odą, kad būtų patogiau kirpti.

 Pernelyg smarkiai nespauskite skustuvo ašmenų, nes galite juos pažeisti.

 Nenaudodami prietaiso, uždenkite jį apsauginiu dangteliu.

 Gali praeiti šiek tiek laiko, kol oda pripras prie skustuvo. Dažniausiai tai užtrunka 2‐3 savaites.

Valymas ir priežiūra

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Prieš prietaisą valydami, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.

 Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuimkite plaukų skutimo galvutę nuo korpuso [3 pav.]. Atsargiai pabarškinkite ją į lygų stalo paviršių ir pūsdami

pašalinkite plaukus. Šepetėliu išvalykite kerpančią prietaiso detalę [4 pav.].

 Šepetėliu nevalykite metalu dengtų ašmenų, nes galite jiems pakenkti.

 Prietaisą valykite tik minkštu, šiek tiek sušlapintu skudurėliu. Niekuomet nenaudokite stiprių, ėdžių valymo priemonių.

 Baigę prietaisą valyti, uždenkite jį apsauginiu dangteliu.

 Jei, nepaisant reguliaraus valymo, prietaiso veikimas ilgainiui suprastėja, pakeiskite kerpančią prietaiso detalę ir metalu dengtus ašmenis naujais.

 Šias detales įsigyti galite kreipdamiesi į pardavėją (prekės nr. 3615‐7000).

Ašmenų ir kirpimo detalės keitimas
Jei reikia, pakeiskite ašmenis ir kirpimo detalę naujais, laikydamiesi žemiau pateiktų nurodymų.

 ON/OFF mygtuku išjunkite prietaisą [2b pav.].

Ašmenų keitimas

 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo skutimo galvutės.

 Nuimkite skutimo galvutę kartu su ašmenimis [3 pav.].

 Ištraukite ašmenis iš skutimo galvutės [5 pav.].

 Naujus ašmenis įdėti galėsite prilaikydami juos už šono ir įstumdami į skutimo galvutę iki pat galo [6 pav.].

Kirpimo detalės keitimas

 Prilaikydami kirpimo detalę už šono, ištraukite ją iš laikiklio [7a pav.].

 Įstatykite naują kirpimo detalę ir prijunkite ją, spausdami ją žemyn [7b pav.].

 Sujunkite ašmenis su skutimo galvute ir įstatykite ją atgal į vietą.

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą reguliuojančios direktyvos nurodo,

kad atitarnavusiais prietaisais atsikratyti turėtumėte vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Tinkamai atsikratydami

pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai.

Garantijos sąlygos
 Greta gamintojo prietaiso medžiagoms ir gedimams suteikiamos garantijos prietaisą įsigijęs asmuo išlaiko visas savo, kaip pirkėjo, teises, kurių ši

garantija neapriboja.

 WAHL GmbH garantuoja, kad nedideli įmonės pagaminti prietaisai parduodami be defektų.

Dalims, kurios naudojamos nusidėvi, t.y. metalu dengtiems ašmenims, ašmenų rinkiniams, prijungiamoms galvutėms, baterijoms ir t.t., ši garantija

nesuteikiama.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

 Prietaisas buvo naudojamas netinkamai, neatsakingai, ne pagal naudojimo taisykles;

 Prietaisas buvo pažeistas pernelyg smarkiai jį spaudžiant, netinkamai naudojant arba dėl išorinių veiksnių poveikio;

 Gedimas įvyko dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo;

 Prietaisas buvo taisomas ne WAHL GmbH įmonės personalo arba ne įgalioto techninio aptarnavimo centro darbuotojų.

 Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo datos arba prekės pristatymo pirkėjui datos.

Išsaugokite pirkimo čekį ar prekės pristatymo lapelį, nes, prietaisui sugedus, tik taip galėsite įrodyti, kada ir kur įsigijote prietaisą.

 WAHL GmbH įsipareigoja nemokamai pašalinti garantiniu laikotarpiu įvykusius gedimus, apie juos informavus per tris savaites po gedimo atsiradimo.

Prietaisai taisomi WAHL GmbH gamykloje ir WAHL GmbH įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose. Įmonė pasilieka teisę pakeisti sugedusį

prietaisą kitu identiškos konstrukcijos prietaisu. Kiti pirkėjo reikalavimai, pvz. išlaidų padengimas, kainos sumažinimas, kompensacijos už patirtą žalą

sumokėjimas ir pan., netenkinami.

Garantinis laikotarpis, prietaisą taisant pagal garantijos reikalavimus, neilginamas.

 Prietaisą taisant pagal garantijos reikalavimus, pakeistos prietaiso dalys arba, jeigu prietaisas pakeistas nauju, taisyti atneštas prietaisas tampa

WAHL GmbH nuosavybe.

 Jei į techninio aptarnavimo centrą kreipiamasi nesant taisymo būtinybės, WAHL GmbH pasilieka teisę reikalauti prietaisą apžiūrint įmonės patirtų

išlaidų apmokėjimo.

 Pastebėję prietaiso gedimą ar defektą, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.
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