
Tipas WAH3615-1016

Įkraunama mobili barzdaskutė 
Wahl Travel Shaver 

naudojimo instrukcija
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Valdymo nurodymai

Detalių aprašymas
A. Apsauginis dangtelis
B. Skutimosi tinklelis
C. Skutimosi galvutė su tinkleliu
D. Peiliukas
E. Įjungimo/išjungimo mygtukas
F. Įkrovos lemputė
G. Įkrovimo jungtis
H. Įkrovimo laidas su kištuku

Svarbi saugumo informacija
Naudojant elektros prietaisą, būtina paisyti šios informacijos,
jei nenorite nukentėti ar patirti elektros iškrovą.

Perskaitykite visas toliau pateiktas instrukcijas prieš
pradėdami naudoti prietaisą!

 Barzdaskutę naudokite tik žmogaus veido plaukams
skusti.

 Prietaisą junkite tik į AC maitinimo šaltinį.
Atkreipkite dėmesį į nurodytą įtampą.

 Niekada nelieskite į vandenį įkritusio elektros prietaiso.
 Nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
 Niekada nenaudokite elektros prietaiso vonioje arba duše.
 Niekada nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vandenį (pvz., netoli praustuvės).
 Saugokite elektros prietaisą nuo bet kokio sąlyčio su vandeniu ir kitais skysčiais.
 Pasinaudoję, visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, nebent paliekate krauti.
 Prieš valydami prietaisą, ištraukite laidą iš lizdo.
 Prietaisas neskirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo arba protinių sutrikimų, 

arba asmenims, kurie neturi reikiamos patirties ir žinių kaip naudotis prietaisu, nebent šiuos asmenis prižiūri 
už jų saugumą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

 Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Naudokite tik tuos priedus, kuriuos 
siūlo gamintojas.

 Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas. Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia 
netinkamai, yra pažeistas arba įkrito į vandenį. Tokiais atvejais, siųskite prietaisą į mūsų aptarnavimo centrą 
patikrai ir taisymui. Elektros prietaisus gali taisyti tik tinkamai su jais elgtis išmokyti specialistai.

 Nenaudokite maitinimo laido prietaisui nešti ar kelti.
 Laikykite prietaisą atokiai nuo karštų paviršių.
 Prieš kraudami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs arba sunarpliotas.
 Niekada nedėkite kitų objektų ir neleiskite kitiems objektas įkristi į prietaiso angas.
 Prietaisą laikykite ir naudokite tik sausose patalpose.
 Niekada nenaudokite prietaiso kur yra naudojami aerozoliniai produktai arba išskiriamas deguonis.
 Kad nesusižeistumėte, nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas skutimosi tinklelis.
 Prieš naudodami pirmą kartą, kraukite prietaisą 16 valandų.
 Prietaisas yra saugiai izoliuotas. Atitinka ES direktyvos 2004/108/EB (dėl elektromagnetinio suderinamumo) 

ir 2006/95/EB (dėl žemosios įtampos) reikalavimus.

Panaudotos/įkraunamos baterijos neturėtų būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jos turi būti
šalinamos specialiose surinkimo vietose.
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Baterijos įkrovimas
 Išjunkite prietaisą naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
 Įkiškite mažą prietaiso kištuką į prietaiso jungtį (1a pav.).
 Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą (1b pav.).
 Krovimo metu šviečia žalia įkrovos indikatoriaus lemputė.
 Visiškai įkrauti prietaisą turėtų trukti apie 8 valandas.
 Pastaba: Norint užtikrinti ilgą baterijos veikimo laiką, prietaisas turi būti visai išsikrovęs prieš pradedant 

krauti.

Baterijos veikimas
 Įjunkite prietaisą naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.); po naudojimo prietaisą išjunkite 

(2b pav.).
 Visiškai įkrautą prietaisą, neprijungiant prie elektros tinklo, galima naudoti 45 minutes.

Skutimasis
Skutimosi sistema tobulai prisitaiko prie veido kontūrų, smakro ir kaklo linkių ir užtikrina puikų skutimosi rezultatą. 
Prieš skutimąsi rekomenduojama veido ir kaklo odą švariai nuplauti bei nusausinti.

 Švelniai priglauskite barzdaskutę prie odos ir skuskite prieš plaukelių augimo kryptį (10 pav.). Tuo pat metu 
švelniai tempkite odą laisva ranka, tam kad plaukeliai pakiltų nuo odos.

 Tinklelio per daug nespauskite, nes galite sugadinti.
 Kai prietaisas nenaudojamas, naudokite apsauginį dangtelį.
 Oda turi priprasti prie skutimosi tinklelio. Tai užtrunka apie 2-3 savaites.

Valymas ir priežiūra
 Nenardinkite prietaiso į vandenį!
 Prieš valdydami, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
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 Po kiekvieno naudojimo nuimkite skutimo galvutę nuo korpuso (3 pav.), pastuksenkite į lygų paviršių ir 
nupūskite plaukelius. Plaukeliams nuvalyti nuo peiliuko naudokite šepetėlį (4 pav.).

 Skutimo tinklelio su šepetėliu nevalykite, nes galite jį pažeisti.
 Prietaisą valykite tik su švelnia ar truputį drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ir šveitimo priemonių!
 Po valymo naudokite apsauginį dangtelį.
 Jei reguliariai išvalote barzdaskutę, bet po kiek laiko veikimas pablogėja, reikėtų pakeisti peiliuką ir skutimosi 

tinklelį.
 Peiliuką ir skutimo tinklelį (užsakymo nr. 3615-7000) galima įsigyti mūsų atstovybėse arba mūsų aptarnavimo

centre.

Peiliuko ir skutimo tinklelio pakeitimas
Norėdami pakeisti peiliuką ir skutimo tinklelį, naudokitės šiomis instrukcijomis:

 Išjunkite prietaisą naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
 Skutimosi tinklelio keitimas:

1. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo skutimosi galvutės.
2. Nuimkite skutimosi galvutę kartu su skutimosi tinkleliu (3 pav.).
3. Išimkite tinklelį iš skutimosi galvutės (5 pav.).
4. Naują tinklelį reikia įdėti jį laikant tik už šonų ir stumiant į skutimosi galvutę tiek kiek lenda (6 pav.).

 Peiliuko keitimas:
1. Laikykite peiliuką už kraštų ir išimkite iš laikiklio (7a pav.).
2. Pridėkite naują peiliuką ir spauskite jį žemyn (7b pav.).

 Sujunkite skutimosi galvutę su skutimosi tinkleliu – turite išgirsti spragtelėjimą.

Atliekų šalinimas Europos Sąjungos šalyse

Neišmeskite prietaiso su buitinėmis atliekomis. Kaip nurodoma ES direktyvoje dėl elektros ir elektronikos 
prietaisų atliekų šalinimo, tokie prietaisai turi būti priimamos nemokamai vietos atliekų surinkimo taškuose arba 
perdirbimo centruose. Tinkamai išmetus bus saugoma aplinka ir išvengiama galimos žalos žmonėms ir aplinkai.

Atliekų šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse
 Prietaisą prašome išmesti aplinkai palankiu būdu, pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui.
 Įjunkite prietaisą, kad baterija pilnai išsikrautų.
 Nuimkite skutimosi galvutę ir peiliukus (3/7 pav.).
 Naudodami atsuktuvą, iš prietaiso korpuso išimkite keturis varžtus (8 pav.).
 Išimkite mikroschemą.
 Išimkite bateriją (9) ir išmeskite ją baterijų surinkimo vietoje.
 Išėmus bateriją, prietaiso nebegalima prijungti prie maitinimo šaltinio!
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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


