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Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės

pagrindinių saugos taisyklių,  aprašytų žemiau. Prieš  naudodami

prietaisą, a džiai perskaitykite visas instrukcijas.

Dėmesio, pavojinga! Norėdami sumažin  elektros šoko kimybę:

 Nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Tuoj pat ištraukite jį iš rozetės.

 Nelaikykite ir nesaugokite prietaiso ten, kur jis  galėtų įkris  į  kriauklę ar vonią. Nemerkite į  rozetę įjungto prietaiso į

vandenį ar kitus skysčius.

 Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš valydami ar plaudami ašmenis. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės,

kai prietaisą tvarkote.

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

 Vaikai (ne jaunesni nei 14 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  arba prižiūrimi už jų saugumą

atsakingų asmenų. Prietaiso naudotojai turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu. Neleiskite vaikams žais  su

prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir tvarky  prietaiso.

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijose nurodytą paskir  ir laikydamiesi naudojimo taisyklių. Naudokite k gamintojo

rekomenduojamus priedus.

 Niekada nekiškite ir neleiskite į prietaiso angas įkris  pašaliniams daiktams.

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore ir vietose, kur yra naudojami purškikliai (aerozoliai) ar deguonis.

 Nenaudokite prietaiso su pažeistais ar sulūžusiais ašmenimis ir galvute, nes galite susižeis .

 Naudodami prietaisą, nedėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenk  naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.

 Visada išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš jį valydami.

 Jeigu prietaiso kištukas nėra pritaikytas Jūsų naudojamai rozetei, kreipkitės pagalbos į elektriką, kad jis įrengtų nkamą

rozetę. Nemodifikuokite kištuko.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.
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 Nenaudokite  prietaiso,  jeigu yra pažeistas  jo laidas ar  kištukas,  jeigu prietaisas  prastai  veikia,  taip pat jeigu jis  buvo

numestas ar apgadintas. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų

ir pataisytų. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam jo agentui ar kitam įgaliotam specialistui,

kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.

 Visuomet pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso,  tada įstatykite kitą  jo galą į  rozetę.  Norėdami išjung  prietaisą,

išjunkite visus valdymo mygtukus („0“) ir ištraukite kištuką iš rozetės.

 Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, išskyrus tuomet, kai jį kraunate.

 Kraukite prietaisą, k naudodami kartu parduodamą įkroviklį.

 Neišrinkite,  nespauskite,  nekai nkite  virš  100C̊  ir  nedeginkite  preitaiso,  nes  galite  sukel  gaisrą  ar  sprogimą  arba

nusidegin .

 Prietaisui įkrau  naudokite k kartu parduodamą prijungiamą įkroviklį ICR-18W.

Ličio jonų baterijos kei mas
Jei reikia pakeis  prietaiso baterijas, nuneškite visą neišrinktą mašinėlę į ar miausią gamintojo įgaliotą techninės priežiūros

centrą. Dėl saugumo priežasčių naudokite k originalias gamintojo detales.

Nebandykite patys išim  baterijų. Ličio jonų baterijos gali sprog , užsideg  ir/ar nudegin  odą, jei bandysite jas išrink ,

leisite ant jų patek  vandens arba paliksite jas patalpose, kuriose aukšta temperatūra.

Baterijos išme mas
Draudžiama ličio  jonų baterijas  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Nuneškite  prietaisą  į  ar miausią WAHL įgaliotą

klientų aptarnavimo centrą arba perdirbimo centrą. 

Išsaugokite šias instrukcijas. Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

 Šis ant prietaiso esan s simbolis reiškia, kad prietaisą galima naudo  duše ir vonioje.

Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse draudžiama išmes  prietaisą kartu su bui nėmis atliekomis. 

Tinkamai  išmesdami  ir  perdirbdami  prietaisą,  saugote  aplinką  ir  savo  bei  aplinkinių  sveikatą  bei  tausojate  gam nius

resursus.

Nuneškite a tarnavusį prietaisą į specialų bui nės technikos perdirbimo punktą.

Patarimai, naudojant prietaisą pirmą kartą
Dėmesio: nuimkite LED e ketę, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą.

Jei pirmą kartą naudojate elektrinę barzdaskutę, gali praei  šiek ek laiko, kol oda pripras prie naujos sku mosi technikos.

Pradėkite  nuo  lengviausiai  skutamos  veido  dalies  –  dažniausiai  tai  bus  švelni  veido  dalis  žemiau  ausų.  Skuskitės,  smarkiai

nespausdami mašinėlės, ir naudokite k WAHL barzdaskutę 3-4 savaites arba ilgiau, jei turite jautrią odą arba jeigu tam krose

vietose Jūsų plaukai auga į priešingas puses. Iš pradžių gali nepavyk  nusiskus  taip gerai, kaip norėtumėte, ir Jūsų oda gali bū

sudirgusi. Tačiau jei tęsite prietaiso naudojimą, ilgainiui gausite puikius rezultatus.

Jei keletą dienų nesiskutote ir Jūsų barzda tapo gana ilga, naudokite specialų ilgų plaukų kirpiklį, kad pašalintumėte visus

ilgesnius plaukus ir paruoštumėte barzdą kirpimui įprastais ašmenimis. 

Jei anksčiau naudojote kitos rūšies elektrinę barzdaskutę, gali praei  šiek ek laiko, kol gausite geriausius rezultatus.

Patarimai ir priminimai
1.Jei pirmą kartą naudojate elektrinę barzdaskutę arba prieš tai naudojote kitokią elektrinę barzdaskutę, gali praei  iki 2-3

savaičių, kol barzda ir veido oda prisitaikys prie naujos kirpimo galvutės.

2.Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite jį 1 valandą arba tol, kol jis visiškai įsikraus.

3.Pakeiskite  galvutę  ir  kirpimo  ašmenis  kas  12  mėnesių  arba  dažniau,  jei  kirpimo  ašmenys  yra  pažeis .  Užsisakykite

atsarginių dalių, kreipdamiesi į pardavėją.

4.Išvalykite barzdaskutę, kirpimo ašmenis ir galvutę, kaskart 3-4 kartus panaudoję prietaisą.

5.Naudokite ilgų plaukų kirpiklį ilgiems pavieniams plaukams pašalin .

6.Naudojant prietaisą, ek Jūsų veido oda, ek barzda prisitaikys prie barzdaskutės.

Kelioninis užraktas
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Šis prietaiso modelis turi elektroninį kelioninį užraktą, neleisian  atsi k ntai įjung  prietaiso, jį transportuojant. Laikykite

įjungimo mygtuką  paspaustą  3  sekundes,  kad  įjungtumėte  užraktą.  Laikykite  įjungimo mygtuką  paspaustą  3  sekundes,  kad  jį

išjungtumėte. 

Veikiant užrakto mechanizmui ir paspaudus įjungimo mygtuką, 1 sekundę žybsės LED lemputė(s).

Dėmesio: įjungus užrakto mechanizmą, prietaisas nesikraus.

Įkrovimas
Prietaiso perkrova neįvyks, taigi galėsite įkrau  jį taip dažnai, kaip panorėsite. Tačiau įkraudami prietaisą reguliariai, o ne

nuolatos, pailginsite baterijos tarnavimo trukmę.

60 minučių kraunant prietaisą, jis veiks 90 minučių, neįjungtas į rozetę.

Įkraukite prietaisą, kai sumažėja jo galingumas ar jis pradeda veik  lėčiau. Prietaisui kraunan s, degs įkrovimo LED lemputė.

Prietaisui įsikrovus, lemputė užges.

Modeliai su 1 LED: įkraukite prietaisą, kai sumažėja jo galingumas ar jis pradeda veik  lėčiau. Prietaisui kraunan s, degs

įkrovimo LED lemputė. Prietaisui įsikrovus, lemputė užges.

Modeliai su 2 LED: prietaiso baterijai  išsikrovus iki mažiau kaip 10%, reikės ją įkrau . Išjungiant prietaisą, raudona LED

lemputė žybtelės 1 sekundę. Kraunant prietaisą, degs mėlyna LED lemputė. Prietaisui įsikrovus, lemputė užges.

Modeliai su 5 LED: LED matuoklis rodys baterijos įkrovimo lygį. Kuo mažiau lempučių dega, tuo mažesnė baterijos įkrova.

Prietaiso  baterijai  išsikrovus  iki  mažiau  kaip  10%  ir  išjungiant  prietaisą,  raudona  LED  lemputė  žybtelės  1  sekundę.  Kraunant

prietaisą, LED matuoklis rodys įkrovimo progresą. Prietaisui įsikrovus, visos LED lemputės užges.

Trumpas ir greitas sku masis (A)
Geriausius rezultatus gausite, laikydami prietaisą taip, kad jis liestųsi prie odos visu paviršiumi. Šalindami plaukus kaklo

zonoje ar virš viršu nės lūpos, įsi kinkite, kad viršu nė skustuvo plokštė liečiasi prie odos.

Skuskite  prieš  ir  pagal  plauką.  Ištempkite  odą  skutamoje  vietoje.  Atsargiai  judinkite  sku mo  galvutę  pirmyn  ir  atgal,

daugiausiai  prieš  plauką.  Smarkiai  nespauskite  galvutės  prie  veido  odos,  nes  galite  apgadin  galvutę,  o  barzdos  trumpiau

nenuskusite.

Išjungę prietaisą, uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu, kad juos apsaugotumėte.

Tankios barzdos sku mas (B)
Pradėkite  nuo mažiau  tankių  barzdos  vietų.  Judinkite  skustuvą sukamaisiais  judesiais  nedideliame veido plotelyje,  taip

pašalindami plaukus, augančius įvairiomis kryp mis. Švariai nuskutę vieną veido dalį, pereikite prie kitos, tebejudindami galvutę

sukamaisiais judesiais. Pereidami nuo vienos zonos prie kitos, švariai nuskuskite visą veidą.

Jei neskutote barzdos ilgiau kaip 3 dienas, naudokite ilgų plaukų kirpiklį, kad patrumpintumėte barzdą iki maždaug 1 dienos

barzdos ilgio, prieš naudodami sku mo galvutę.

Ilgų plaukų kirpiklio naudojimas (C)
Jūsų prietaisas turi specialų ilgų plaukų kirpiklį, esan  nugarinėje prietaiso dalyje. Jis atsilenkia tolyn nuo kirpimo galvutės

ksliam ir lengvam žandenų, barzdos ir ūsų kirpimui bei ilgų plaukų kaklo zonoje šalinimui. Jis taip pat gali bū  naudojamas ilgų

barzdos plaukų patrumpinimui. 

Norėdami naudo  šį priedą, nuimkite sku mo galvutės apsaugą ir paspauskite ilgų plaukų kirpiklio įjungimo mygtuką į viršų

taip, kad kirpiklis spragtelėdamas užsifiksuotų. Paspauskite ON/OFF mygtuką ir pradėkite kirpimą.

Valymas ir priežiūra (D)
Skustuvo galvutės priežiūra

Geriausius  rezultatus  gausite,  išvalydami  skustuvo  galvutę  kaskart  keletą  kartų  panaudoję  prietaisą.  Išskyrus  sku mosi

galvutės ir juostelių kei mą, kitus prietaiso tvarkymo darbus turėtų atlik  k WAHL įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai.

Norėdami nuvaly  skustuvo galvutę, nustatykite OFF prietaiso padė  ir nuimkite galvutę, paspausdami galvutės nuėmimo

mygtukus prietaiso šonuose. Kilstelėkite galvutę į viršų.

Atsargiai pabarbenkite atvirą galvutės dalį ant kieto paviršiaus, kad pašalintumėte daugumą nukirptų plaukų.

Lengviau  nuvalysite  prietaisą,  jei  nuplausite  ašmenis  vandeniu.  Rekomenduojame  nuim  sku mo  galvutę  ir  perplau

sku mo peiliukus. Taip pašalinsite ant jų likusius plaukus. Jei nenuimsite galvutės, plaukai pasišalins sunkiau.

Sku mosi ašmenų išėmimas (E)

Išjunkite prietaisą. Nuimkite galvutę ir,  viena ranka prilaikydami skustuvą, į  viršų patraukite sku mosi ašmenų juostelę.

Prilaikykite jos galus nykščiu ir rodomuoju pirštu. 
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DĖMESIO:  būkite  labai  atsargūs,  liesdami aštrias  prietaiso  detales,  kad nesusižeistumėte.  Jei  laikysite  detalę  kitaip  nei

nurodyta, valydami ašmenis, galite pažeis  prietaisą. 

Nuėmus skustuvo galvutę ir sku mosi ašmenis, galite taip pat juos perplau  po tekančio vandens srove. Palikite išplautas

detales išdžiū .

Baigę valy , atgal įstatykite sku mosi ašmenis, atsargiai juos paspausdami žemyn. Prijunkite sku mosi galvutę taip, kad ji

spragtelėdama užsifiksuotų.

Priklausomai  nuo Jūsų  barzdos  tankumo,  gali  tek  retkarčiais  pakeis  sku mosi  detales.  Jei  pastebite,  kad  sku masis

užtrunka ilgiau, pradeda perštė  veido oda arba įkaista sku mosi galvutė, laikas pakeis  prietaiso sku mosi galvutę ir skustukus.

Naudokite k originalias WAHL atsargines dalis (geltona: 7045-100, sidabrinė: 7045-400, juodas chromas: 7045-700).

Ašmenų priežiūra

Trimerio  ašmenys  turi  kslaus  grūdinimo  kietus  kirpimo  dantukus.  Naudokite  ašmenis  atsargiai  –  neapdaužykite  jų,

saugokite juos nuo abrazyvinių ir purvinų paviršių.

Ašmenų tepimas aliejuku

Ašmenų tepimas aliejuku leidžia už krin  sklandų ašmenų judėjimą ir  gerus sku mosi rezultatus. Reguliariai  nuplaukite

ašmenis vandeniu ir tepkite juos aliejuku bent kartą per savaitę. Naudokite specialų sku mosi ir plaukų kirpimo mašinėlėms skirtą

aliejuką.

Kai prietaiso ašmenys yra visiškai sausi ir švarūs, užlašinkite aliejaus lašelį ant viršu nės kiekvienos ašmenų pusės dalies ir

kiekvieno kirpimo paviršiaus centre. Pirštais atsargiai paskirstykite aliejuką. Įjunkite prietaisą 10 sekundžių, kad aliejus pasiektų ir

žemiau esančias ašmenų dalis. Išjunkite prietaisą ir nuvalykite perteklinį aliejų minkštu skudurėliu ar nosine.

Trimerio valymas ir tepimas aliejuku

Valykite trimerį  kartu parduodamu šepetėliu.  Geriausius rezultatus gausite,  užlašindami vieną-du WAHL plaukų kirpimo

mašinėlių aliejuko lašus ant ašmenų esant reikalui arba maždaug kartą per mėnesį. Variklio guoliai yra patep  aliejumi gamykloje,

taigi nemėginkite savarankiškai jų tep  aliejumi. Kai tepate trimerį aliejumi, įjunkite prietaisą (ON), laikykite prietaisą taip, kad jo

ašmenys žiūrėtų ŽEMYN, ir išspauskite keletą aliejaus lašiukų ant ašmenų. Nuvalykite perteklinį aliejų minkštu skudurėliu.

Laikymas ir saugojimas

Prieš padėdami trimerį saugo , valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus nuo prietaiso korpuso ir ašmenų. Padėkite

prietaisą taip, kad jo ašmenys būtų apsaugo  nuo pažeidimų, o prietaisas nebūtų suspaustas. Nekai nkite prietaiso virš 100°C ir jo

nedeginkite. Kai nenaudojate prietaiso, uždėkite ašmenų apsaugą.

Laido priežiūra

Nenaudokite laido prietaisui temp  ir nešio . Įsi kinkite, kad laidas nėra susipainiojęs ar pažeistas. Kai dedate prietaisą

saugo , suvyniokite laidą ir įdėkite į originalią pakuotę ar saugojimo maišelį.

Sausas / šlapias naudojimas
Atkreipkite dėmesį:  nemerkite  prietaiso į  vandenį  daugiau kaip 90 cm ar ilgiau kaip  30 minučių,  kad ant elektroninių

prietaiso dalių nepatektų vandens. Įmerkus prietaisą į vandenį daugiau ar ilgiau nei leidžiama, gamintojo garan ja negalios.

WAHL plaukų kirpimo mašinėlė yra atspari vandeniui (IPX7). Ją galima naudo  duše ar prie kriauklės bei plau  po tekančio

vandens srove.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas pritaikytas ek sausam, ek šlapiam kirpimui. Siekiant už krin  Jūsų saugumą, prietaisas

neveiks, prie jo prijungus laidą.
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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


