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Iliustracijos

Svarbios saugumo taisyklės
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!

1. Būkite ypač atidūs, jei prietaisu naudojasi sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės arba vaikai, taip pat kai

prietaisas naudojamas šiems asmenims apkirpti.

2. Naudokite trimerį tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį.

3. Nenaudokite prietaiso sulūžusiais arba sugedusiais ašmenimis, nes rizikuojate susižeisti.

4. Kai išmetate seną bateriją, nemeskite jos į ugnį, nes karštis gali priversti ją pratrūkti arba susprogti. Taip pat nebandykite

krauti cinko-anglies, rūgštinių ar kt. įprastų baterijų nikelio-kadmio baterijoms skirtame įkroviklyje. 

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Baterijų įdėjimas ir keitimas
1. Padėkite trimerį taip, kad įjungimo mygtukas būtų nukreiptas tolyn nuo Jūsų. Stumtelėdami nuimkite apačioje esančio

baterijų skyrelio dangtelį.

2. Įdėkite vieną AAA tipo bateriją.

3. Vėl uždenkite skyrelį dangteliu.

4. Kad prailgintumėte baterijų veikimo laiką, kaskart baigę naudotis prietaisu, jį išjunkite.

5. Kad prietaisas nerautų plaukų, keiskite bateriją kaskart pastebėję, kad prietaisas veikia lėčiau nei įprastai.

Galvučių keitimas
1. Įsitikinkite, kad trimeris išjungtas.

2. Pasukite trimerio galvutę ketvirtį rato prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.

3. Uždėkite reikiamą galvutę ir pasukite ketvirtį rato laikrodžio rodyklės kryptimi, kol ji užsifiksuos.
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Naudojimas
Kojų pirštų plaukų kirpimas

Kirpdami plaukus ant kojų pirštų, lėtai judinkite prietaisą, nukirpdami plaukus.

Nosies plaukų kirpimas

Įsitikinkite, kad šnervėse nėra susikaupusių nešvarumų. Lėtai kiškite ir ištraukite prietaiso galvutę iš kiekvienos šnervės. Kiškite ją ne

giliau nei 5 milimetrus. Kad nejustumėte kutenimo, tvirtai laikykite šoninį kerpančios galvutės paviršių.

Antakių kirpimas

Antakiai apkerpami naudojant specialų antgalį antakiams, kuris prijungiamas prie galvutės viršaus (žr. A pav.). Prijungę šį priedą,

galėsite kirpti ir formuoti antakius. Antakiai kerpami plauko augimo kryptimi.

Atkreipkite dėmesį: naudokite šį priedą tik antakiams apkirpti. Būkite atsargūs, kai kerpate netoli akių. Iškilūs taškeliai ant galvutės

plaukelių kirpimui ir ant galvutės antakiams gali  nesutapti.  Antakių kirpimo antgalis  turi  dvi pozicijas: maždaug 2 mm (trumpas

kirpimas) ir 4 mm (ilgas kirpimas) – žr. B pav. Pasirinkus šias padėtis, plaukeliai bus kerpami labai trumpai, taigi turėsite plonus

antakius.

1. Nustatykite norimą kirpimo ilgį. Trumpas kirpimas nustatomas pasirinkus artimesnę padėtį, ilgas – tolimesnę. Dėmesio:

padėtis  pasirenkama  išlygiavus  valdiklį  pagal  ant  galvutės  nurodytas  parinktis.  Pirmą  kertą  kerpant  plaukelius

rekomenduojame pradėti pasirinkus ilgesnio kirpimo parinktį, o tada nustatyti optimalų kirpimo ilgį.

2. Kai nustatysite prijungto priedo kirpimo ilgį, prijunkite prie antakiams skirto priedo ašmenis (laikrodžio rodyklės kryptimi).

Antakių kirpimo antgalis turėtų lengvai, be pastangų judėti. Jei yra kitaip, gali būti, kad netinkamai prijungėte šį antgalį.

3. Stumtelėkite antakių kirpimo antgalį tol, kol užsifiksuos. Visas ašmenų ilgis turėtų būti uždengtas.

Bikinio zonos plaukų kirpimas

Kirpdami bikinio zonoje esančius plaukelius, naudokite galvutę, skirtą delikačiam smulkių plaukelių šalinimui.

Pamažu judindami kirpkite išorinėje bikinio zonos dalyje esančius plaukus, kad suteiktumėte jiems norimą formą, kol pasieksite

pageidaujamą rezultatą.

Ausies plaukų šalinimas

Pašalinkite išorinėje ausies dalyje susikaupusią ausų sierą. Viena ranka suspauskite ausį taip, kad ji įgautų plokščią formą. Kita ranka

laikykite besisukančią galvutę ir kirpkite plaukus išorinėje ausyje (ne giliau nei 6 mm). 

ATSARGIAI!  Nekiškite  besisukančios  galvutės  ir  kitų  pašalinių  daiktų  į  vidinę  ausies  dalį.  Kad  pašalintumėte  plaukus  iš  ausies

kaušelio,  lėtai  perleiskite  besisukančią  galvutę  palei  ausies  kraštą.  Šalinant  ausies  plaukus,  galima naudoti  taip  pat  ir  kirpimo

galvutę.

ATSARGIAI!  Nekiškite  vertikalių  ašmenų  ir  kitų  pašalinių  daiktų  į  ausies  kaušelį.  Ausies  išorėje  esančių  plaukų  kirpimui  lėtai

perleiskite vertikalius ašmenis palei ausies kraštą.

Žandenos ir ūsai

Gražiam žandenų ir ūsų apkirpimui naudokite galvutę, skirtą delikačiam smulkių plaukelių šalinimui.

Kirpdami žandenas, lėtai judinkite galvutę, paslinkdami pirmyn-atgal.

Trimerio valymas
Kaskart keletą kartų nukirpę plaukus, išjunkite prietaisą ir perplaukite galvutę bei korpusą šiltu tekančiu vandeniu. Norėdami dar

geriau išvalyti prietaisą, nuimkite galvutę, atsargiai  pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę. Tada perplaukite galvutę po tekančiu

vandeniu.  Baigę  valyti,  vėl  ją  prijunkite,  atsargiai  pasukdami  laikrodžio  rodyklės  kryptimi.  Sausai  nušluostykite  prietaisą,  tam

naudodami sausą ir minkštą skudurėlį. Prieš padėdami saugoti, nepamirškite apsauginio dangtelio.

DĖMESIO: nepamerkite kirpimo galvutės į vandenį.

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


