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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 SAUGOSPRIEMONĖS
Naudojantiselektriniuprietaisu,visuometbūtina laikytis tamtikrų saugos
reikalavimų, įskaitantir žemiauišvardintastaisykles.Prieš pradėdaminaudotis
prietaisu,perskaitykitevisasnaudojimosiinstrukcijas!

PAVOJUS
Siekdamisumažinti pavojų gyvybeiarelektrosšoko riziką:
1. nelieskiteprietaiso,jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiantištraukiteprietaiso
kištuką išelektroslizdo;
2. nenaudokitevoniojear kai prausiatės podušu;
3. nelaikykiteprietaisoten,kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkiteir
nemeskiteį vandenį ar į kitą skystį;
4. pasinaudoję prietaisu,visuometnedelsiantištraukitekištuką iš elektroslizdo;
5. prieš valydamiprietaisą, visuometištraukitekištuką iš elektroslizdo.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!

ĮSPĖJIMAS
Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:
•Šio prietaisonegalinaudotivaikai iki 14metų amžiausir asmenysturintysfizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pattie, 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 sausojevietoje.Svarbu, kad prietaisasneturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.
•Prietaisasturi būti naudojamastik su į rinkinio sudėtį įeinančiu maitinimolaidu.
•Prietaisasturi būti naudojamaspagalpaskirtį, aprašytą šioje naudojimosiinstrukcijoje.Nenaudokitegamintojonerekomenduotų

priedų.
•Niekadanenaudokiteprietaiso,jei jo laidasar kištukaspažeistasarbajei prietaisasveikia neįprastai,buvonumestas,pažeistas

ar įmerktasį vandenį. Pristatykite prietaisą įWahl garantinį priežiūros centrą apžiūrai ir remontui.
•Prietaisolaidą laikykite toliau nuoįkaitusių paviršių.
•Į prietaisokroviklio jungtį junkite tik maitinimolaidą.
•Nenaudokiteprietaisolaukear tuo metu,kai patalpojenaudojamiaerozoliniaiproduktaiar išskiriamasdeguonis.
•Niekadanenaudokiteprietaisosupažeistomisar sulaužytomisšukutėmis ar susugadintupeiliuku (pvz.nulūžusiudantuku),nes

galite sužaloti klientą.
•Norėdamiišjungti prietaisą, pirmiausiainustatykitevisusjungiklius į padėtį „OFF“ ir tuometištraukiteprietaisokištuką iš

elektros lizdo.
•Prietaisonedaužykite, neardykite,nelaikykiteaukštesnėje kaip 100°C temperatūroje,nesjis gali užsidegti,sprogtiar 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

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLĖS NAUDOJIMAS SU MAITINIMO LAIDU / BE MAITINIMO LAIDO
Prietaisą galite naudoti be laido tik tada, kai jis pilnaiįkrautas. Jei prietaiso baterija senka, galiteįjungti maitinimo laidą ir prietaisu
naudotis toliau.

•Maitinimo laidą junkite tik į tinkamosįtamposmaitinimolizdą.
•Maitinimo laidą junkite tiesiai į prietaisą. Prieš įjungdamiprietaisą įkrauti, įsitikinkite, kadjis išjungtas.
•Prietaiso naudojimas su įjungtu maitinimo laidu. Maitinimo laido kištuką įjunkite į prietaisoapačioje esančią jungtį. Jei

prietaiso baterija yra visiškai išsekusi, prieš prietaisą naudodami suįjungtu laidu, plaukite vienąminutę (prietaisas turi būti
išjungtas).

•Norėdami,kadbaterijabūtų visadaįkrauta,kai prietaisonenaudojatepalikite jį įjungtą į maitinimolizdą.
•Prietaisą valykite sausaarbadrėgnašluoste.Prietaisovalymui nenaudokite:baliklio, benzino,skiediklio.

BATERIJOS ĮKROVIMAS
Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą jį kraukite 3-5 valandas. Maitinimo laidą įjunkite į prietaisą. Įsitikinkite, kadįkraunamas
prietaisas išjungtas.Įkrovimą žyminti lemputė šviečia tada, kai prietaisasįkraunamas. Kai prietaisas beveik visiškaiįkrautas, lemputė
pradeda mirkčioti, o išsijungia, kai baterija visiškaiįkrauta.
Bateriją rekomenduojamaįkrauti tik tada, kai prietaiso veikimas žymiai pablogėja.

BATERIJOS NAUDOJIMAS
Įjunkite prietaisą naudodamiįjungimo / išjungimo mygtuką, baigę naudoti prietaisą išjunkite. Prietaisą su pilnaiįkrauta 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.

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

PEILIUK Ų ILGIO REGULIAVIMO RANKEN ĖLĖ
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. Antįjungto 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 ženklasreiškia, kadEuroposSąjungosšalysešio prietaisonegaliišmestikartusubuitinėmis atliekomis.Siekdamiišvengti
galimosžalosaplinkai ir žmonių sveikatai,prietaisą pristatykiteatitinkamaiatliekų surinkimoinstitucijai perdirbimuiir
pakartotinamdalių panaudojimui.Prašomepasinaudotiprietaisų surinkimopaslaugomis,panaudotą prietaisą taip patgalite

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

Peiliukams garantija netaikoma.


