
TRIMERIS

Modelis: WAH1541-0460

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!

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 vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Įspėjimas: laikykite produktą sausoje vietoje. Būtina apsaugoti prietaisą nuo sudrėkimo. 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.
6. Tik prietaisui su įkraunamais elementais: prieš naudodami trimerį, ištraukite kroviklio kištuką iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

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

1. Prietaiso negalima traiškyti, ardyti, kaitinti virš 100 ° C (212 ° F) arba deginti, nes kyla gaisro, sprogimo, nudegimų pavojus.
2. Šį prietaisą reikia tinkamai laikyti vertikalioje pozicijoje, tam skirtame stovelyje.



3. 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.

4. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo 
nerekomenduotų priedų.

5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, 
pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į Wahl garantinį servisą apžiūrai ir remontui.

6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
7. Prietaisą galima naudoti tik su pakuotėje esančiu krovikliu arba specialiu kelioniniu kištuku..
8. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
9. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
10. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistomis ar sulaužytomis šukutėmis ar su sugadintu peiliuku, nes galite sužaloti klientą.
11. Visuomet pirmiausiai įkiškite kroviklio kištuką į prietaisą, o tik po to – į elektros lizdą.
12. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso, jei jie nėra prižiūrimi suaugusiųjų.
13. Šį prietaisą galima naudoti tik su pakuotėje esančiu laidu.
14. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į poziciją „OFF – 0“, tuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS
Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta tik buitiniam naudojimui.

ELEMENTO ĮKROVIMAS

1. Šis trimeris sukurtas, kad patikimai tarnautų naudojamas namuose. Prieš pirmąjį naudojimą, elementą reikėtų krauti apie
1 valandą.

2. Išimkite trimerį, kroviklį ir kitus priedus iš pakuotės.
3. Įkiškite kroviklio kištuką į trimerį. Būkite įsitikinę, kad trimeris yra išjungtas („OFF – 0“ padėtis) tuo metu, kai 

kraunamas jo elementas.
4. Kroviklio kištuką kiškite į veikiantį, reikiamos įtampos elektros lizdą.
5. Kai trimerio elementas baigia išsikrauti, reikia prijungti kroviklį prie trimerio, o kroviklio kištuką įkišti į elektros lizdą, 

kad kitą kartą naudojant trimerį, jo elementas būtų maksimaliai įkrautas. Kroviklis yra suprojektuotas taip, kad neįkrautų
elemento per daug. Nenaudokite trimerio, kol jo elementas kraunamas. 

6. Trimerio elementas visiškai įkraunamas maždaug per 60 minučių. Ličio jonų elementas taip pat pasižymi greito 
įkrovimo savybe.

7. Prie prietaiso junkite tik gamintojo parduodamą kroviklį.

TRIKDŽI Ų DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei jūsų trimerio 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 apšvietimo įvadu, dėl ko išjungus apšvietimą į elektros lizdą 

nepatenka elektros srovė.
3. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai įkišti, o pats prietaisas yra 

išjungtas (padėtis „OFF-0“).
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-I“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo 

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

LI ČIO JONŲ ELEMENTO PAKEITIMAS, PRIETAISO ŠALINIMAS IR PERDIR BIMAS:
• 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

NENAUDOJAM Ų PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE          



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. 

 NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE

Prašome pašalinti nebenaudojamą prietaisą nekenksmingu aplinkai būdu.

GREITAS PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI                                                                            1 Pav.

1 ŽINGSNIS (A)

Įkiškite laido kištuką į prietaisą.

2 ŽINGSNIS (B)

Kroviklio kištuką kiškite į elektros lizdą ir kraukite elementus apie 1 valandą.                             2 Pav.

3 ŽINGSNIS (C)

Atjunkite prietaisą nuo kroviklio ir džiaukitės puikiu plaukų kirpimu.

TRIMERIO PRIEŽI ŪRA

PEILIUK Ų SUTEPIMAS

Užlašinkite vieną ar du lašelius specialios alyvos ant peiliukų 1 ir 2 pav. nurodytose vietose. Tai yra tos vietos kuriose peiliuko dalys 
trinasi viena į kitą. Keletą kartų pajudinkite peiliukus, kad alyva pasiskirstytų. Alyvos perteklių nusausinkite minkšta šluoste. Uždeję 
peiliukus ant mašinėlės ją įjunkite keletui sekundžių. Peiliukai turi būti tepami kiekvieną kartą prieš naudojimą, o po naudojimo pilnai
išvalomi nuimant juos nuo mašinėlės.  Peiliukų netepimas ir nevalymas gali būti kirpimo mašin ėlių varikli ų ar 
akumuliatori ų greitesnio susidėvėjimo ir gedimo priežastis.
Variklio guoliai yra sutepti, todėl nemėginkite jų sutepti!

PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!
Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį.

PEILIUK Ų PRIEŽIŪRA
Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užaštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirpti 
nešvarių ar šiurkščių medžiagų. 
Niekuomet neplaukite peiliukų vandeniu, nes jie gali pradėti rūdyti. Valykite peiliukus specialiu rinkinyje esančiu šepetėliu.

TRIMERIO VALYMAS/LAIKYMAS

Prieš padėdami trimerį, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisams su gerai sukimbančiu paviršiumi 
valyti naudokite drėgną šluostę, tik nevalykite ja peiliukų. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų niekas negalėtų sugadinti.
Kai trimeris nenaudojamas, ant peiliukų turėtų būti uždėtas specialus dangtelis, siekiant apsaugoti juos.
Šį prietaisą reikia laikyti saugioje vietoje, kurioje jis negalėtų būti pažeidžiamas, kaitinamas daugiau, nei 100°C (212°F) ar 
sudeginamas. 

SPECIALŪS PRIEDAI

Jūsų trimerio komplekte yra keletas priedų, kurių pagalba pasieksite idealius rezultatus kiekvieną kartą naudodami prietaisą. Trimeriu 
galite tvarkingai apkirpti smailią barzdelę, barzdą, ūsus, plaukus ant sprando, žandenas, plaukus apie ausis, antakius ir bet kurias kitas 
kūno vietas. Taip pat šis trimeris puikiai tiks visai šeimai, norint atlikti paprastus kirpimus,  pagražinti šukuoseną iki apsilankymo pas 
kirpėją arba suformuoti šukuosenos kontūrą kaklo srityje.

- Minkšta, neslystanti danga leis patogiai laikyti ir valdyti trimerį bei pasiekti puikiausių rezultatų. Prietaiso forma taip pat 
garantuoja puikų matomumą (D).

- Integruotas septynių pozicijų antgalis leis kiekvieną kartą tolygiai nukirpti plaukus. Antgalį galima nuimti (aštuntasis plaukų 
kirpimo ilgis – kai antgalis nuimtas). Norėdami antgalį uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite jį ant prietaiso. Plaukų kirpimo 
ilgį reguliuokite pastumdami šukutes aukštyn ar žemyn ir užfiksuodami jas norimoje pozicijoje.

- Nuimami peiliukai leis greitai pakeisti standartinio pločio peiliuką, skirtą plaukų kirpimui, į siaurą peiliuką, kuriuo galėsite 
formuoti ūsų, barzdelės ar kitų vietų kontūrą ir nukirpti likusius pavienius plaukelius. Norėdami nuimti peiliukus, tiesiog 
traukite juos nuo prietaiso, suėmę už viršutinės dalies. Norėdami uždėti peiliukus, tiesiog įkiškite įsikišimą, esantį ant peiliuko,
į ertmę, esančią ant prietaiso ir spausdami žemyn užfiksuokite juos (E, F).



Kai kirpimo peiliukai atšips arba kai norėsite įsigyti papildomų antgaliukų savo trimeriui, tiesiog kreipkitės į atstovą. Žemiau 
pateikiami galimų įsigyti priedų kodai:

Priedas                              – kodas (G)
Kirpimo peiliukas             – 59300 (yra prieduose)
Siauras peiliukas               – 59301 
T formos peiliukas            – 59302 
Skutimo antgalis                – 59303 
Apvalus kirpimo antgalis  - 59306

Jūsų įsigyto trimerio komplekte gali nebūti visų šių antgaliukų, tačiau visus juos galite įsigyti atskirai ir jie puikiai tiks jūsų turimam 
prietaisui. Apie papildomus antgaliukus taip pat galite sužinoti tinklapyje www.wahltrimmers.com.

- Savaime pasigalandantys peiliukai, pagaminti iš aukščiausios rūšies karbono, ir didelis jų suspaudimo laipsnis leidžia išlaikyti 
peiliukų formą ir aštrumą dar ilgiau.

BARZDOS KIRPIMAS IR KONT ŪRO FORMAVIMAS

Žemiau pateikiami rekomenduojami plaukų kirpimo ilgiai ir patarimai. Jūs galite atrasti kitus kirpimo būdus, kurie jums tiks labiau.
1. Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi, kad rastumėt visus pavienius ilgesnius plaukelius.
2. Nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį. Kirpkite žandenų plaukus, lengvai stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais 

brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos žymiai trumpiau, nei nurodyta, o plaukai bus 
nukerpami nevienodai. (H)

Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir 
prie ausų nukirpti trumpiau, o smakro ir plaukus prie veido kirpti, nustatydami ilgesnį ilgį. 
Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką ir nustatėte tinkamą plaukų kirpimo ilgį.
3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Pradėkite nuo barzdos po smakru, formuodami kontūrą palei

žandikaulio liniją. Tęskite, išryškindami plaukų linij ą palei ausis ir tuomet formuokite plaukų linijos kontūrą (I,J,K).
4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite suformuotą barzdos kontūrą, 

nuskusdami plaukelius žemiau barzdos. 
5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro.

PLAUK Ų KONTŪRO, ŽANDENŲ, ŪSŲ IR BARZDOS DAILINIMAS
Lėtai stumkite trimerį, formuodami tvarkingą pageidaujamų zonų šukuoseną.

KOJŲ IR RANK Ų PLAUKŲ SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS.
Tiesiog kirpkite kojų ar rankų plaukus, stumdami trimerį aukštyn, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpdami plaukus pirmą 
kartą, pasirinkite didesnį reguliuojamų šukučių ilgį, tuomet palaipsniui jį mažinkite, kol nukirpti plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs 
norite.

KRŪTINĖS IR KAKLO PLAUK Ų SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS.
Stumkite trimerį aukštyn liemeniu, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Švariam plaukų kirpimui be įdrėskimų, naudokite 1 
numerio plaukų ilgio reguliavimo šukutes.

DĖMESIO!
Prietaiso peiliukams garantija netaikoma.

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

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


