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GYVŪNŲ PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ 
 
Modelis: WAH09160-2016 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 
 

 
 
DALIŲ APRAŠYMAS 
 
A – peiliukas 
B – peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė 
C – įjungimo/išjungimo mygtukas 
D – laidas 
E – peiliuko reguliavimo varžtelis 
F – peiliukų apsauga 
G – alyva peiliukams sutepti 
H – šepetėlis 
 
Neišvardinti priedai: plaukų kirpimo ilgio reguliavimo šukutės ir įvairūs priedai (priklauso nuo modelio). 
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SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA 
 
Jūsų saugumui užtikrinti, prieš naudojantis elektriniu prietaisu, būtina įsisavinti žemiau išvardintas taisykles. 
 
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas! 

- Gyvūnams skirtą plaukų kirpimo mašinėlę naudokite tik gyvūnų plaukams ir kailiui kirpti. 
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso 

plokštelėje. 
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu. 
- Nelaikykite ir nedėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Saugokite prietaisą nuo vandens ir kitų skysčių. 
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys 

įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia 
atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu. 

- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo 
rekomenduojamus priedus. 

- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kroviklis yra pažeistas. Taip pat nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra 
pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Elektrinius ir 
elektroninius prietaisus gali remontuoti tik tinkamai apmokyti specialistai. 

- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos. 
- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių. 
- Laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas. 
- Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes. 
- Prietaisą naudokite ir laikykite tik sausoje patalpoje. 
- Niekada nenaudokite prietaiso, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis. 
- Niekada nenaudokite prietaiso su sugadintu peiliuku, nes galite sužaloti gyvūną. 
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- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos 
reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos. 

 
PRIEŠ PRADEDANT KIRPTI 
 

- Sutepkite peiliukus alyva (5 pav.). 
- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą. 
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1a pav.), o po naudojimo išjunkite jį (1b pav.). 
- Pastaba: įjungdami plaukų kirpimo mašinėlę, galite išgirsti spragtelėjimą, atsirandantį variklio sukimo momento metu dėl 

kintamosios srovės prietaiso. Tai yra visiškai normalu. Taip pat prietaisas naudojimo metu gali šiek tiek sušilti ir vibruoti, kas 
taip pat yra normalu. 

 
PEILIUKO REGULIAVIMAS 
 
Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukai yra optimaliai sureguliuoti gamykloje. Tačiau dėl įtampos svyravimų jie gali išsiderinti. Esant per 
mažai įtampai, peiliukų judėjimo diapazonas gali sutrumpėti, o esant per aukštai įtampai – pailgėti. Jei reikia, peiliukų reguliavimo 
varžto pagalba jūs galite patys sureguliuoti peiliukus. Varžtui pasukti, naudokite atsuktuvą ar monetą. 
 

- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1a pav.). 
- Pasukite peiliukų reguliavimo varžtą (E) pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite garso signalą (2b pav.).  
- Tuomet lėtai sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol garsas išnyks (2a pav.).  

 
PLAUKŲ KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMAS 

 
- Judindami peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlę, galite reguliuoti plaukų kirpimo ilgį net darbo metu. 
- Kai peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė yra pastumta į aukščiausią padėtį - trumpiausias plaukų kirpimo ilgis (3a pav.). 
- Kai peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė yra pastumta į žemiausią padėtį - ilgiausias plaukų kirpimo ilgis (3b pav.). 

 
PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGĮ REGULIUOJANČIAS ŠUKUTES 

 
Priklausomai nuo pageidaujamo plaukų kirpimo ilgio, prietaisą galite naudoti su ir be plaukų kirpimo ilgį reguliuojančių šukučių. Norint 
naudoti plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė turi būti pastumta aukštyn (3a pav.). 
Priklausomai nuo įsigyto modelio, prieduose rasite skirtingo ilgio šukutes. 
 
PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ UŽDĖJIMAS/NUĖMIMAS 
 

- Pirmiausiai uždėkite šukučių dalį su dantukais ant peiliukų, po to spustelkite šukutes žemyn link prietaiso, kol jos užsifiksuos (4a 
pav.). 

- Šukutes nuimsite labai paprastai, tiesiog kilstelėję šukučių gale esantį kabliuką 4b paveiksle rodykle parodyta kryptimi. 
 
PASTABOS KERPANT PUDELIUS 
 

o Įžanginis galvos plaukų kirpimas: 
Naudodami 2mm ilgio peiliuką, pradėkite kirpti plaukus nuo nosies link išorinės ausies pusės ir pakaušio, kirpdami prieš plaukų augimo 
kryptį. Nukirpkite plaukus po apatiniu žandikauliu ir prie apatinės lūpos. Kirpkite plaukus po ausimi ir kaklo šone, judėdami link peties 
ir nuo žandikaulio apačios link krūtinkaulio, kirpdami plaukų augimo kryptimi. Plaukų kirpimo ilgio pasirinkimas priklauso nuo plaukų 
spalvos ir struktūros. 
 
 
 

o Kūno plaukų kirpimas (8 pav.): 
Naudodami 3 numerio (10mm) plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, nukirpkite plaukus nuo nugaros, pradėdami nuo kaklo ir 
judėdami iki uodegos. Kirpkite tik peiliuko pločio plotą. Tuomet nukirpkite plaukus už paskutinio šonkaulio ir apatinės pilvo dalies, 
kirpdami tik peiliuko pločio plotą. 
 

o Galinės kojos (9 pav.): 
Pradėkite patrumpindami priekinių ir galinių kojų plaukus. Naudodami 8 numerio šukutes (25mm), nukirpkite plaukus nuo galinių ir 
priekinių kojų. Plaukai, esantys tarp nukirptų pasturgalio plaukų ir ilgų kojų plaukų, turi būti sulyginami. Vidinėse kojų pusėse esančius 
plaukus kirpkite tik pakirpdami netvarkingus plaukų galiukus, nes kitaip šuns kojos atrodys kreivos. 
 

o Priekinės kojos: 
Nukirpkite plaukus nuo sprando iki krūtinės šono palaipsniui trumpėjančiai. Pradėdami nuo paskutinio šonkaulio, įstrižai kirpkite 
plaukus link krūtinės šonų, pečių ir viršutinės kojų dalies bei krūtinės priekio. Įsitikinkite, kad yra sklandus perėjimas link nukirptos 
kaklo zonos. Pažvelkite į šuns plaukus ir nukirpkite pavienius netvarkingus plaukų galiukus. Nukirpti plaukai turi atrodyti kaip kailis. 
 

o Galva (10 pav.): 
Visos šuns ausies plaukai turi būti kerpami maždaug 1cm ilgiu, naudojant 3 numerio šukutes (10mm). Tai paryškina ausį. 
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o Viršugalvis (karūna) (11 pav.): 

Laikykite prietaisą vertikaliai, peiliukus nukreipę žemyn, ir kirpkite „karūnos“ plaukus tiesia linija iki ausies (viršugalvio nelieskite). 
Tuomet kirpkite horizontalia linija tolyn nuo ausies. Tai darykite stumdami mašinėlę tolyn nuo ausies. Pradėdami nuo kaklo, nukirpkite 
susidariusį „karūnos“ plaukų kampą. Žiūrėdami iš priekio, atsargiai kirpkite priekinius galvos plaukus lanku, suformuodami „stogelį“ 
virš akių ir kirpkite puslankiu link sprando. Paveikslėlyje pavaizduota, kaip turi atrodyti šukuosena. Kai baigsite kirpti, leiskite šuniui 
pasipurtyti, kad galėtumėte apžiūrėti plaukus ir, jei reikia, pataisyti „karūnos“ formą. 
 

o Uodega ir letenos: 
Atsargiai nukirpkite plaukus aplink uodegą ir išangę bei papilvę, naudodami 3 numerio šukutes (10mm). Kirpkite prieš plaukų augimo 
kryptį. Pėdos turi būti kerpamos po to, kai išmaudote šunį ir kojos yra švarios. Labai atsargiai 1mm ilgiu kirpkite viršutinę pėdos dalį, 
tarpupirščius ir plaukus tarp pėdos pagalvėlių. 
 
PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 
- Nemerkite prietaiso į vandenį. 
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, specialiu šepetėliu nuvalykite nuo plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų plaukelius. 
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite valiklių ar šveitiklių. 
- Peiliukus galite išvalyti naudodami specialų purškiamą skystį peiliukams valyti. 
- „4in1“ purškiamas higieninis peiliukų priežiūros skystis akimirksniu vėsina, sutepa ir valo peiliukus bei apsaugo juos nuo 

korozijos. 
- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (5 pav.). Naudokite tik specialią 

plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams sutepti skirtą alyvą. 
- Alyvos, skirtos peiliukams sutepti, ir higieninio skysčio galite įsigyti pas atstovą. 
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais. 
- Kai nenaudojate plaukų kirpimo mašinėlės, uždėkite ant peiliukų specialią apsaugą. 
- Visuomet laikykite plaukų kirpimo mašinėlę su apsauga ant peiliukų tinkamoje vietoje. 

 
VIRŠUTINIO IR APATINIO PEILIUKŲ KEITIMAS 
 

- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1b pav.). 
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 
- Atsukite abu ant peiliuko esančius varžtus ir nuimkite apatinį ir viršutinį peiliuką (6 pav.). 
- Norint peiliukus sudėti atgal, reikia juos sulyginti, atliekant šiuos veiksmus (7 pav.): 

o Peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė turi būti pastumta aukštyn – trumpiausias plaukų kirpimo ilgis (3a pav.). 
o Atstumas tarp pirmojo apatinio peiliuko dantuko viršaus ir pirmojo viršutinio peiliuko dantuko viršūnės turi būti tarp 

0,8mm ir 1,6mm (7a pav.). 
o Viršutinis peiliukas turi būti lygiagretus apatiniajam. 
o Pirmasis viršutinio peiliuko dantukas (iš kairės pusės) turi dengti pirmąjį apatinio peiliuko dantuką arba būti šiek tiek 

pasislinkęs kairiau (7b pav.). 
o Paskutinis viršutinio peiliuko dantukas (iš dešinės) turi liesti paskutinį apatinio peiliuko platųjį dantuką (dešinėje) (7c 

pav.). 
- Prisukite abu varžtus (6 pav.). 

 
NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE 

 
NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE 
 
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu. 
 

 
DĖMESIO! 

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma. 
 

 

Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir 
elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo 
punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet 
kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.  
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės 
priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinė 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 


