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PROFESIONALUS TRIMERIS TATUIRUOTĖMS IR SMULKIOMS DETALĖMS 

WAHP4910-0470 

Sudedamosios dalys 

A Ašmenys 

B ON/OFF mygtukas 

C Valymo šepetėlis 

D Apsauga ašmenims 

E Tepaliukas ašmenims 

Svarbios saugumo taisyklės  

Naudojantis elektriniais prietaisais nenukrėstų elektra ir 

nepatirtumėte sužalojimų, Jūsų saugumui prašome laikytis žemiau 

pateiktų saugumo taisyklių. 

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas 

instrukcijas! 

 Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik žmonių

plaukams kirpti.

 Gyvūnų plaukams ir kailiui kirpti naudokite gyvūnams

skirtą mašinėlę.

 Nenaudokite ir nelaikykite elektrinių prietaisų vietose,

kur jie galėtų lengvai įkristi į vandenį, pvz. netoli

kriauklės. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų

patektų vandens ar kitų skysčių.

 Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.

 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 tinkamai apmokyti

arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų.

Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove

nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo

rekomenduojamus prietaiso priedus.

 Laikykite prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių.

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

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

 Kad nesusižeistumėte, nenaudokite prietaiso, jei pažeisti prietaiso ašmenys.

 Kaskart baigę naudotis prietaisu, išjunkite jį.

 Iškart išimkite išnaudotas baterijas.

 Naudokite tik nepraleidžias baterijas, tipas AA-LR6 1.5 V.

 Jeigu ilgą laiką nenaudosite prietaiso nepamirškite išimti baterijų.

 Norint išvengti elektrolitų nuotėkio, nelaikykite baterijų aukštose temperatūrose ir 
neatidarykite jų. Jeigu įvyksta elektrolitų nuolydis, išvalykite drėgna šluoste ir 
atsikratykite baterijų. Jeigu elektrolitų patenka į akis kuo greičiau krepkitės pas 
daktarus.

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.
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Panaudotas baterijas ir pakartotinai įkraunamas baterijas draudžiama išmesti 

kartu su buitinėmis atliekomis. Atsikratykite visiškai išsikrovusiomis 

baterijomis, laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymą reglamentuojančių 

įstatymų. 

Pirmą kartą naudojantis 

 Nuimkite baterijos dangtelį (Pav. 1a) norint atidaryti baterijos skyrių.

 Įdėkite bateriją su (-) poliumi nukreiptu į ašmenis (Pav. 1).

 Uždėkite dangtelį atgal į vietą (Pav. 1b).

 Įjunkite prietaisą su ON/OFF mygtuku (Pav. 2a) ir baigus naudotis išjunkite

prietaisą (Pav. 2b).

Valymas ir priežiūra 

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Naudodami valymo šepetėlį, pašalinkite korpuso ertmėje ir ašmenyse

susikaupusius nukirptus plaukus.

 Prietaiso paviršių valykite tik minkštu, šiek tiek drėgna šluoste. Niekuomet

nenaudokite tirpiklių ar šveitimui skirtų priemonių.

 Geresnius rezultatus gausite ir prietaisas tarnaus ilgiau, jei reguliariai tepsite

ašmenis tam skirtu tepalu (3 pav.). Naudokite šį tepaliuką ašmenims 0230-1070

(118 ml).

 Nenaudojamą prietaisą laikykite tik apsauginiu dangteliu uždengtais ašmenimis.

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse 

Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą 

reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo 

centre. Prieš išmesdami prietaisą, visiškai iškraukite jo baterijas. Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote 

aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai. 

Išmetimas kitose šalyse 

Prašome atsikratyti prietaisu atsakingai, kad tai neturėtų blogų poveikių aplinkai. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 




