
PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLĖ

Modelis: WAH1481-0460
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir saugos reikalavimus.

PAVOJUS

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:
1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 
2. Nenaudokite, kai prausiatės po dušu ar maudotės vonioje.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti elementą.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

• Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 14 metų vaikai ir  žmonės su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais bei žmonės,
neturintys patirties ar žinių, kaip naudoti prietaisą, jei jie yra prižiūrimi ir buvo apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir 
jeigu jie supranta su prietaiso naudojimu susijusį pavojų. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir 
prižiūrėti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros. 

• ĮSPĖJIMAS: laikykite prietaisą sausai. Būtina apsaugoti prietaisą nuo sudrėkimo.
• Prietaisą naudokite tik su laidu, kuris yra prietaiso pakuotėje.
• Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo 

nerekomenduotų priedų.
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, 

pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
• Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
• Į angą, esančią ant prietaiso ir skirtą kroviklio kištukui, kiškite tik kroviklio kištuką.
• Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
• Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliu ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti. 
• Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite į prietaisą ir tik tuomet - į elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, 

pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
• Prietaiso negalima traiškyti, ardyti, kaitinti virš 100 ° C (212 ° F) arba deginti, nes kyla gaisro, sprogimo,



arba nudegimų pavojus.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS
Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta tik buitiniam naudojimui.
PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLĖS SU ĮKRAUNAMAIS ELEMENTAIS NAUDOJIMAS IR PRIEŽI ŪRA

1. Jei ličio jonų elementas yra pilnai įkrautas, neprijungę prie elektros srovės prietaisą naudoti galite apie 50 minučių.
2. Tuo metu, kai prietaiso nenaudojate, jis turėtų būti prijungtas prie įkrovimo transformatoriaus ir prijungtas prie elektros 

srovės, kad prieš kitą naudojimą prietaiso elementas būtų įkrautas maksimaliai. Šis įkrovimo transformatorius yra 
pagamintas taip, kad juo negalėtumėte elementų įkrauti per daug.

3. Normalu, jei prietaisas įšyla įprasto naudojimo metu.
4. Nespauskite kirpimo peiliuko į odą, ypač atsargūs būkite, kirpdami plaukus aplink ausis. (Kirpimo peiliukas turi būti 

priglaustas prie odos tinkamu kampu, nespaudžiant jo į odą).
5. Nukirpę drėgnus plaukus, išvalykite ir aliejumi sutepkite peiliukus, prieš padėdami plaukų kirpimo mašinėlę į saugojimo 

vietą. Lašiuką specialaus aliejaus užlašinkite ant kirpimo peiliuko galiuko ir įjunkite prietaisą.
6. Prietaisą valykite sausa arba drėgna švaria šluoste. Prietaisui valyti nenaudokite benzino ar tirpiklių.
7. Nelaikykite prietaiso drėgnoje aplinkoje.
8. Norėdami ilgiau naudoti kirpimo peiliuką, nekirpkite cheminiu plaukų garbanojimo skysčiu ar plaukų laku padengtų plaukų.
9. Nelieskite jokio vidinio prietaiso mechanizmo. Jei prietaisą reikia remontuoti, nedarykite to patys.

      Peiliukai turi būti tepami prieš kiekvieną naudojimą, o panaudojus išvalomi. Užlašinkite nedidelį kiekį alyvos nurodytose vietose 
(paveikslėlis apačioje), peiliukus pajudinkite keletą kartu jų judėjimo kryptimi. Alyvos perteklių nuvalykite.
Trumpos plaukų kirpimo šukut ės Ilgos plaukų kirpimo šukut ės
4 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm

24 mm
27 mm
29 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm

TRIKDŽI Ų DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
Jei jūsų mašinėlės elementas neįsikrauna, prieš pristatydami prietaisą į servisą, atlikite šiuos žingsnius:

1. Patikrinkite, ar nesugedęs elektros lizdas, tiesiog įjungdami kitą prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įvadas nėra sujungtas su saugikliu, dėl kurio į lizdą nepatenka elektros srovė.
3. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai įkišti, o pats prietaisas yra 

išjungtas (padėtis „OFF“).
4. Jei elektros lizdų įvadai jūsų namuose yra sujungti su saugikliu, rekomenduojame ištraukti kroviklio kištuką iš prietaiso, kai 

tik saugiklis išjungiamas. Jei paliksite prietaisą, prijungtą prie neveikiančio elektros lizdo, gadinsite įkraunamą elementą.
5. Jeigu prietaisas su visiškai įkrautais elementais neveikia, įjunkite jį (padėtis „ON“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo 

peiliukus (peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiuvusios alyvos).

6. Jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungos šalyje ir jūsų įsigytas prietaisas pažymėtas šiuo ženklu, panaudoto prietaiso 
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti nekontroliuojamų atliekų šalinimo sukeliamos galimos 
žalos aplinkai ar žmonėms, panaudotą prietaisą šalinkite atsakingai, skatindami aplinką tausojantį antrinių žaliavų 
panaudojimą. Norėdami išmesti savo panaudotą prietaisą, pasinaudokite veikiančiomis atliekų grąžinimo ir surinkimo 
sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali priimti šį produktą ir panaudoti jį perdirbimui, kuris 
bus saugus aplinkai.

JAV ir Kanadoje gaminamų produktų ličio jonų elemento pakeitimas, prietaiso šalinimas ir perdirbimas:
• Norėdami pakeisti elementą JAV, siųskite visą nepažeistą prietaisą nurodytu adresu:

Wahl Annex 3001 North Locust, Sterling, IL 61081.
• Norėdami pakeisti elementą Kanadoje, siųskite visą nepažeistą prietaisą nurodytu adresu:

Wahl Canada, 165 Riviera Drive, Markham, Ontario L3R 5J6.
• Nebandykite išimti elemento. Ličio jonų elementai gali sprogti, užsidegti ir/arba nudeginti, jei bus ardomi, sugadinti, 

panardinti į vandenį arba paveikti aukštos temperatūros.
• Jei nenorite pakeisti elemento, turi būti pašalintas visas prietaisas. Nebandykite išimti ir pašalinti tik elemento. Ličio jonų 

elementams gali būti taikomi vietiniai atliekų tvarkymo reikalavimai. Daugelyje šalių yra draudžiama šalinti šiuos elementus 
standartinių atliekų talpyklose. Pasidomėkite savo vietos įstatymais ir reglamentais.

• Prieš išmesdami prietaisą, pasidomėkite vietiniais įstatymais ir reglamentais. Dėl perdirbimo kreipkitės į vyriausybinę atliekų 
perdirbimo agentūrą, atliekų šalinimo paslaugos teikėją,  pardavėją arba apsilankykite internetiniuose atliekų perdirbimo 
tinklapiuose, pvz.: www.batteryrecycling.com arba www.rbrc.org

DĖMESIO!
Prietaiso peiliukams garantija netaikoma

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

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


