
KIRPIMO MAŠINĖLĖ 

WAHL WAH1461-0471 

 NAUDOTOJO VADOVAS
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ (maitinimas: baterijos / tinklas)
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                                                 C

                                                 B
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Sudedamosios dalys 
A. Ašmenų rinkinys, nuimamas

B. ON/OFF mygtukas                                                                                            
C. Prietaiso įkrovimo indikatoriaus lemputė
D. Lizdas (maitinimas žemos įtampos nuolatine srove)

Svarbi informacija
Prieš  naudodami  prietaisą,  perskaitykite  naudotojo  vadovo  nurodymus.  Jūsų  pačių  saugumui  siūlome  naudojant
elektrinius prietaisus visuomet laikytis pagrindinių elektrinės saugos taisyklių.

• Dėmesio! Pakuotės polietileno maišeliai gali būti pavojingi. Laikykite juos atokiau nuo vaikų ir kūdikių, kad šie
žaisdami su plastiku neuždustų. Neleiskite vaikams žaisti su pakuote.

• Naudokite prietaisą tik plaukams kirpti.

• Junkite prietaisą tik į kintamosios įtampos rozetę. Atkreipkite dėmesį į ant prietaiso nurodytą leistiną įtampą.

• Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Tuoj pat ištraukite jų kištuką iš rozetės.

• Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.

• 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 prietaisą tik sausose patalpose.

• Išskyrus atvejus, kai prietaisą įkraunate, kaskart, baigę naudotis prietaisu, iškart ištraukite jo kištuką iš maitinimo
lizdo.

• Neleiskite, kad sušlaptų prietaiso kištukas ar laidas.

• Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaisą valote ir kai naudojate po tekančio vandens srove.

• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

• Jei greta yra mažų vaikų ar neįgalių žmonių, nepalikite prietaiso be priežiūros.

• Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį ir taip, kaip nurodyta naudotojo vadove.

• Nemerkite prietaiso į vandenį – taip galite pakenkti prietaisui.

• Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.

• Nenaudokite  prietaiso,  jei  pažeistas  maitinimo  laidas  ar  kištukinis  transformatorius.  Taip  pat  nenaudokite
prietaiso, jei jis akivaizdžiai sugedęs ir prastai veikia arba jei buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju leiskite prietaisą
apžiūrėti ir taisyti techninio aptarnavimo centro specialistams.
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• Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už laido. Nenaudokite laido kaip rankenėlės.

• Laikykite maitinimo laidą 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.

• Nenaudokite prietaiso, jei šalia naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

• Kad nesusižeistumėte, nenaudokite prietaiso, jei pažeisti prietaiso ašmenys.

• Nenaudokite vienkartinių baterijų. Pakeiskite įkraunamas baterijas autorizuotame techninio aptarnavimo centre.

• Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, palikite jį krautis 16-18 valandų.

• Prietaisas turi apsauginę izoliaciją, jo saugumas yra išsamiai patikrintas.

• Nejunkite prietaiso į rozetę šlapiomis rankomis.

• Neleiskite, kad įkroviklis ir prietaiso laidas sušlaptų.

• Prietaisui visiškai įsikrovus, visuomet ištraukite jį iš maitinimo lizdo.

• Nelaikykite veikiančio prietaiso padėto ant stalviršio.

• Prieš valydami prietaisą pirmiausia jį išjunkite ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

• Prieš padėdami saugoti, leiskite prietaisui atvėsti.

• Baigę naudoti prietaisą, nevyniokite prietaiso ar įkroviklio laido apie prietaisą – taip galite jį apgadinti.

• Vaikai,  sutrikusių  protinių,  jutiminių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  savo
neprityrimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą
atsakingų asmenų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Nemeskite panaudotų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos
apsaugos standartų.

Įjungimas į rozetę
• Įjunkite kištukinį transformatorių į prietaiso lizdą. 

• Įjunkite kištukinį transformatorių į sieninę rozetę. 

• Įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką. Baigę naudoti, išjunkite prietaisą 

• Atkreipkite  dėmesį:  jei,  visiškai  išsikrovus  prietaiso  baterijai  ir  įjungus  prietaisą  į  elektros  tinklą,  prietaisas
neveiks, išjunkite prietaisą ir palikite krautis 5 minutes. Tada vėl įjunkite prietaisą ir naudokite įjungtą į rozetę.

Baterijų įkrovimas
• Įjunkite kištukinį transformatorių į prietaiso lizdą 

• Įjunkite kištukinį transformatorių į sieninę rozetę 

• Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką  Prietaisas kraunasi tik išjungtas. Prietaisą kraunant, dega
raudona lemputė

• Įkraukite  prietaisą  tik  tuomet,  kai  pastebimai  suprastėja  prietaiso  veikimas.  Ilgai  kraudami  prietaisą,  jam
nepakenksite.

• Visiškai įkrovus prietaiso bateriją, galėsite naudoti prietaisą iki 45 minučių, jo nejungdami į maitinimo lizdą.

Šukučių antgalių (juodų ir spalvotų) naudojimas
Ne visi modeliai turi visą „Wahl“ šukučių antgalių komplektą. Jei norėtumėte įsigyti antgalių ar kitų čia nepaminėtų priedų,
kreipkitės į pardavėją arba užsisakykite tiesiogiai iš „Wahl“.

Antgalių sąrašas
• 3mm – juodas/raudonas;

• 6mm – juodas/violetinis;

• 10mm – juodas/tamsiai mėlynas;

• 13mm – juodas/oranžinis/rožinis;

• 16mm – juodas/geltonas;

• 19mm – juodas/šviesiai violetinis;

• 22mm – juodas/žalias;  

• 25mm – juodas/šviesiai mėlynas;

• Kūgiškas dešinės ausies plaukų kirpiklis – tik juodas;

• Kūgiškas kairės ausies plaukų kirpiklis – tik juodas.
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Sėkmingo naudojimo patarimai
• Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą galvutę ir mašinėlės

nustatymą.

• Įsitikinkite,  kad  prietaisas  švarus,  pateptas  specialiu

higieniniu tepalu, o baterija pakrauta.

• Taip  laikykite  prietaisą,  kad  plokščia  galvutės  pusė

būtų nukreipta į galvos pusę. Lėtai, bet lygiai ir vienodai

braukite galvute per plaukus (6 pav.).

• Siūlome pradėti kerpant šonus arba kaklą ir kirpti link

galvos  vidurio  (7  pav.).  Tada  kirpkite  plaukus  arčiau

kaktos;  nukreipkite  prietaisą  taip  pat  viršugalvio

kryptimi.

• Kirpkite ilgesnius nei 40 mm plaukus naudodami plaukų modeliavimo šukas (8 pav.) arba prilaikydami juos tarp

pirštų (9 pav.).

• Kirpdami plaukus kartkartėmis sustokite, sušukuokite plaukus ir įvertinkite gautą rezultatą.

•  Kaskart baigę naudoti prietaisą, išvalykite prietaisą ir patepkite specialiu tepalu (4/5 pav.).

• Nuotraukoje (5) pažymėtose vietose užlašinkite keletą lašų alyvos. Pajudikite peiliukus jų

judėjimo  kryptimi.  Alyvos  perteklių  nuvalykite.  Prieš  naudodami  kirpimo
mašinėlę  pirmą  kartą  sutepkite  peiliukus  ir  juo  uždėję  ant
mašinėlės palikite veikti laisva eiga 5-10 min.
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Valymas ir priežiūra
• Nemerkite prietaiso į vandenį.                        5
• Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuimkite modeliavimo galvutę ir pašalinkite ašmenyse

bei korpuso ertmėje susikaupusius plaukus, naudodami specialų šepetėlį (4 pav.).

• Valykite prietaisą minkštu, vos drėgnu skudurėliu. Nenaudokite valiklių ar šveistukų.

Ašmenų keitimas
• Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką 

• Nuimkite ašmenis, paspausdami žemyn ir tolyn ant korpuso pažymėtos rodyklėlės kryptimi (3a pav.).

• Kad  vėl  naudotumėte  prietaisą,  įdėkite  ašmenis  taip,  kad  kabliukas  būtų  užsifiksavęs  korpuso  griovelyje.

Spustelėkite žemyn, kol detalė tvirtai laikysis korpuse (3b pav.).

Baterijų išmetimas    (Garantinio laikotarpio metų prietaisą ardyti draudžiama)  
• Prietaisui tapus nebetinkamu naudoti, atsikratykite juo aplinkai nekenksmingu būdu.

• Ištraukite kištukinį transformatorių iš rozetės ir įjunkite prietaisą tam, kad baterija visiškai išsikrautų.

• Nuimkite ašmenis (3a) ir atsukite korpuso ertmėje esančio atraminio paviršiaus varžtus, naudodamiesi atsuktuvu.

Traukdami atskirkite dvi korpuso dalis. Atsiskirs dangtelio plokštelė.

• Nuimkite diodo dangtelį ir išimkite maitinimo plokštelę.

• Išstumkite vieną maitinimo elemento pusę ir išimkite bateriją.

• Išmeskite maitinimo elementą tam skirtame surinkimo punkte.

• Nejunkite prietaiso į rozetę, kai baterija išimta.

Ant Europos Sąjungos šalyse pardavinėjamų prietaisų pažymėtas simbolis reiškia, kad draudžiama prietaisą mesti

kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite  produktą tam skirtame vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte,  kad prietaisas būtų perdirbamas ir

pakartotinai panaudojamos jį sudarančios medžiagos.
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Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija
netaikoma.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


