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TRIMERIS SU LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI

WAHL WAH9818-116
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi
prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju
nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.

Kad nenukrėstų elektra ir mirtinai nesusižeistumėte:
1. Nelieskite prietaiso, kuris buvoįkritęs į vandenį. Iš karto ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso vonioje arba duše.
3. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę ar dušo kabiną. Neleiskite, kad ant

prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių, ir nemerkite joį vandenį.
4. Kaskart baigę naudotis prietaisu, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite palikti prietaisą krautis.
5. Prieš pradėdami prietaisą valyti, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
6. Jei Jūsų prietaisas turiįkrovikl į, prieš pradėdami naudoti prietaisą, atskirkite jį nuo prietaiso.
Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektra:
1. Neišrinkite, nesuspauskite ir neapkraukite prietaiso pašaliniais daiktais, neįkaitinkite jo iki aukštesnės nei 100 °C

temperatūros. Laikykite prietaisą atokiau nuo atviros liepsnos, nes rizikuojate sukelti gaisrą, prietaisas gali sprogti arba
užsidegti.

2. Laikykite prietaiso korpusą vertikaliai arba pastatykite prietaisą ant stovelio.
3. Būkite ypač atidūs, jei prietaisą naudoja sutrikusių protinių, jutiminių ir fizini ų gebėjimų žmonės arba vaikai, taip pat kai

prietaisas naudojamas šiems žmonėms kirpti arba netoli jų.
4. Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus

prietaiso priedus.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Taip pat nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia,

buvo nukritęs, sugedo arba buvoįmestasį vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo
centro specialistams.

6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuoįkaitusių paviršių.
7. Naudokite tik prietaisui pritaikytą įkrovikl į ir tinkamus adapterius.
8. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame

ore.
9. Nekiškiteį prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kadį jas nieko neįkristų.
10. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
11. Pirmiausia prijunkiteįkrovikl į prie prietaiso ir tik tadaįstatykite kištuką į rozetę.
12. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
13. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose.
IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Įkrovimas ir įkrovimo indikatoriaus lemput ė
1. Šis trimeris skirtas naudoti namuose. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, palikite jį 1 valandaiįsikrauti. Jei prieš pirmą

kartą naudodami prietaisą jo iki galo neįkrausite, prietaisui veikiant žybsės indikatoriaus lemputė.
2. Išimkite iš pakuotės trimerį, įkrovikl į ir prietaiso priedus.
3. Prijunkiteįkroviklio laidą prie trimerio.Įsitikinkite, kad trimeris išjungtas (OFF/0).
Įkrovimas
4. Įstatykiteįkroviklio kištuką į rozetę, kurios elektros srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojamaįtampa, nurodyta ant

etiketės.
5. Trimeriui kraunantis, degs indikatoriaus lemputė.
6. Naudojant trimerį, degs indikatoriaus lemputė.
7. Prietaisuiįsikrovus, indikatoriaus lemputė užges.
8. Prietaiso baterijai išsikraunant, pradėjusi žybsėti indikatoriaus lemputė reiškia, kad baterijosįkrovimas lygus 15%.

Lemputei pradėjus žybsėti, likusios energijos turėtų pakakti kirpimui pabaigti neįkraunant prietaiso.
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9. Pradėjus žybsėti lemputei, reiškiančiai, kad reikia įkrauti prietaisą, ji ir toliau žybsės tol, kol akumuliatorius visiškai
išsikraus arba kol visiškaiįkrausite prietaisą. Visiškas akumuliatoriausįkrovimas turėtų užtrukti maždaug 1 valandą.

10. Baterijai pradėjus išsikrauti, prijunkite prietaisą prie įkroviklio ir įstatykite kištuką į rozetę, kad kai kitą kartą norėsite
naudoti prietaisą, jis būtų visiškai įkrautas. Prietaisoįkroviklis pritaikytas maksimaliaiįkrauti prietaisą. Nenaudokite
besikraunančio prietaiso plaukams kirpti.

11. Kad įkrautumėte akumuliatorių, prireiks maždaug 60 minučių. Ličio jonų akumuliatorių naudojantis trimerisįsikrauna
labai greitai.

12. Naudokite tik gamintojo parduodamusįkroviklius ir jų kištukus.

Trikdži ų šalinimas
• Jei prietaisas išsikrovė, tačiau indikatoriaus lemputė nebuvo pradėjusi žybsėti, maksimaliaiįkraukite prietaisą ir palaukite,

kol indikatoriaus lemputė išsijungs.

• Prietaisui kraunantis, nenaudokite prietaiso pagal paskirtį.

• Indikatoriaus lemputė gali nedegti, jei prietaisas visiškaiįkrautas ir prie jo prijungtasįkroviklis.

• Jei trimeris staiga nustoja veikti, pamėginkite prijungti prie joįkrovikl į.

• Jei prietaisas nesikrauna, prieš kreipdamiesiį techninės priežiūros centrą pabandykite atlikti žemiau nurodytus veiksmus:
o Įsitikinkite, kad gerai veikia rozetė, pabandydamiį ją įjungti kitą prietaisą.
o Įsitikinkite, kad nesuveikė rozetės saugiklis.
o Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas suįkrovikliu ir įkroviklis – su rozete.Įsitikinkite, kad prietaisas

išjungtas (OFF/0).
o Atjunkite įkrautą prietaisą nuo įkroviklio. Palikus prieįkroviklio prijungtą prietaisą neįjungtą į rozetę, prietaisas

pradės išsikrauti.
o Jei prietaisas visiškaiįkrautas, galiteįjungti prietaisą (ON/I) ir spustelėti arba stumtelėti prietaiso ašmenis. Dėl

pridžiūvusio ašmenų aliejaus likučių jie gali būti laikinai sulipę.

Li čio jonų akumuliatoriaus keitimas, mašinėlės išmetimas ir panaudoto prietaiso
perdirbimas
• Jei reikia pakeisti prietaiso akumuliatorių, kreipkitės į gamintojoįgaliotą techninės priežiūros centrą.

• Nebandykite patys pakeisti akumuliatoriaus. Ličio jonų baterijos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą, jei bandysite jas
išrinkti, sugadinsite, leisite ant jų patekti vandens arba paliksite patalpose, kuriose aukšta temperatūra.

• Jei nuspręsite nekeisti baterijos, išmeskite visą prietaisą jo neišrinkdami. Nemėginkite išimti ir atskirai išmesti baterijos.
Išmeskite ličio jonų akumuliatorių laikydamiesi vietinės valdžios institucijų patvirtintų saugaus panaudotų baterijų
išmetimo ir perdirbimo taisyklių. Draudžiama baterijas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

• Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymoįmonę.

Kelioninis kištukas
Kelioninis kištukas apsaugos prietaiso dantukus nuo apgadinimo keliaujant. Prijungus šį kištuką, ON/OFF mygtukas neveiks.

Prietaiso priežiūra
Drėkinimas specialiu aliejuku
Prie maudojimą užlašinkite keletą WAHL kirpimo prietaisams skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų. Prietaiso

variklis pateptas reikiamomis medžiagomis dar gamykloje,todėl naudotojui jo specialiai prižiūrėti nereikia.
Norėdami patepti prietaiso dantukus aliejumi,įjunkite prietaisą (ON/I). Laikykite prietaisą taip, kad jo dantukai žiūrėtų žemyn, ir
užlašinkite ant jų vieną ar du priemonės lašelius. Nuvalykite aliejaus pertekliųminkštu skudurėliu.
DĖMESIO : rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką ir nenaudokite kitokių, prietaisui nepritaikytų, aliejingų medžiagų. Pernelyg
gausus prietaiso ašmenų drėkinimas aliejumi arba skysčių naudojimas prietaisui valyti gali pakenkti prietaisui, ypač jeigu šios
medžiagos patektų į variklį.
Ašmenų priežiūra
Saugokite itin tiksliai kerpančius, persidengiančių dantukų kirpimo ašmenis nuo pažeidimų, sutrenkimų, nenaudokite prietaiso
nešvariems paviršiams,ėdžioms medžiagoms kirpti. Neplaukite dantukų pamerkę į vandenį, nes gali pradėti formuotis rūdys.
Valykite ašmenis su kartu parduodamu šepetėliu.

Valymas ir laikymas
Prieš padėdami prietaisą saugoti, valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus iš ašmenų ir kitų prietaiso dalių. Sutepkite
spacialia alyva. Alyvos pertekių nuvalykite. Laikykite prietaisą taip, kad nepakenktumėte prietaiso ašmenims. Kai prietaiso
nenaudojate, uždenkite ašmenis specialiu dangteliu, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimų.
Laikykite prietaisą nesuslėgtą, neapkrautą pašaliniais daiktais. Neleiskite, kad jisįkaistų iki aukštesnės nei 100 °C temperatūros
arba užsidegtų.
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Funkcijos ir savybės
Prietaisas pasižymi specialiomis funkcinėmis savybėmis, kurios leis kiekvieną kartą naudojant prietaisą pasiekti puikių rezultatų.
Nesunkiai apkirpsite barzdą, ūsus, žandenas, antakius ir plaukus, augančius kaklo ir ausų zonose. Prietaisas taip pat nesunkiai
pritaikomas šukuosenai palaikyti tarp vizitų pas profesionalų kirpėją ir plaukams, augantiems kaklo zonoje, kirpti. Šis prietaisas
tinka visai šeimai.
• 6 padėčių kirpimo galvutė leis kiekvieną kartą pasiekti pageidaujamą rezultatą ir tolygiai apkirpti plaukus. Taip pat
galėsite visai nuimti kirpimo galvutę (7-as galimas kirpimo ilgis). Galėsite nuimti ir uždėti kirpimo galvutę, nepakeisdami nustatyto
kirpimo ilgio, taigi kartą nustatę pageidaujamą idealų kirpimo ilgį, galėsite iš karto prijungti galvutę su nustatytu reikiamu ilgiu.
Galvutė susideda iš dviejų dalių – pagrindo ir galvutės-šukų. Nemėginkite jų atskirti. Kad prijungtumėte galvutę, švelniai ją
pakreipkite ir spustelėkite prie korpuso. Kad nuimtumėte galvutę, atsargiai paspauskite ir patraukite. Galite reguliuoti kirpimo ilgį,

nykščiu paspausdami rankenėlę ir pirmyn-atgal judindami kirpimo šukutes, kol nustatysite pageidaujamą padėtį.

• Galimybė nuimti kirpimo galvutę leis naudoti nustatyto ilgio galvutę visų plaukų apkirpimui ir vėliau
naudoti kitą kirpimo ilgį, kad paryškintumėte plaukų linij ą, apkirptumėte ūsus ir barzdą arba pašalintumėte
nepageidaujamus plaukus. Kad nuimtumėte galvutę, patraukite viršutinę galvutės dalį tolyn nuo prietaiso. Jei
norite prijungti galvutę, pridėkite ją prie korpuso pagal prijungimo griovelius ir užfiksuokite spustelėdami.

• Atšipus prietaiso ašmenims arba išlūžus jų dantukams, taip pat norėdami įsigyti papildomų kirpimo
galvučių, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą ar prekybos agentą.

• Iš aukštos kokybės plieno su dideliu procentu anglies pagaminti kirpimo ašmenys išlaikys formą ir
neatšips labai ilgai.

Kirpimas
Barzdos kirpimas

#1 Labai trumpa barzdelė 2 mm
#2 Trumpa 4 mm
#3 Trumpa-vidutinio ilgio 6 mm
#4 Vidutinio ilgio 8 mm
#5 Vidutinio ilgio - ilga 10 mm
#6 Ilga 12 mm

Aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos kirpimo galvutės parinktys ir kirpimo ilgiai. Pasirinkite Jums tinkamiausią kirpimo
galvutės padėtį.
1. Iššukuokite barzdą, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
2. Nustatykite vieną iš 6 kirpimo ilgių, kad patrumpintumėte barzdą. Pradėkite kirpti nustatę ilgesnį kirpimo ilgį. Formuokite

barzdos formą, kirpdami palei smakrą ilgais, švelniais judesiais. Kerpant prieš barzdos augimokryptį, plaukai bus
nukerpami kur kas trumpiau ir ne visada tolygiai.

3. Kirpkite nustatę trumpesnio kirpimo parinktis, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpkite plaukus apie ausis ir po
smakru, nustatę trumpesnio kirpimo padėtį. Nustatykite ilgesnio kirpimo parinktį, kirpdami barzdą smakro ir veido zonoje.
Taip pat galite nuimti kirpimo galvutę trumpiausiam kirpimui. Prieš pradėdami kirpti, įsitikinkite, kad galvutė gerai
prijungta prie prietaiso korpuso.

4. Norėdami paryškinti barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Pradėkite kirpti po smakru ir kirpkite link
žandikaulio bei ausų, kad paryškintumėte barzdos liniją po apatiniu žandikauliu.

5. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršausį apačią. Judinkite prietaisą žemyn po suformuota barzdos
augimo linija ir atgal link ausų.

6. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršutinę barzdos augimo liniją.

Kaklo, žandenų, ūsų kirpimas, naudojant kirpimo galvut ę
Suformuokite žandenų arūsų plaukų formą, atsargiai judindami galvutę iš viršausį apačią.

Rankų ir koj ų plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvut ę
Atsargiai perbraukite prietaisą virš kojos ar rankos, kol nukirpsite plaukelius iki pageidaujamo ilgio. Pradėkite naudodami ilgesnio
kirpimo parinktį ir tik vėliau nustatykite trumpesnį kirpimą.
Pilvo ir kr ūtinės plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvut ę
Atsargiai pridėkite trimerį prie viršutinės kūno dalies ir judinkite iš apačios į viršų, kol nukirpsite plaukus iki pageidaujamo ilgio.
Jei pageidaujate trumpo kirpimo, po kurio neperštėtų ir neniežėtų odos, rinkitės galvutės parinktį Nr. 1.
Nosies plaukų kirpimas
Įsitikinkite, kad Jūsų šnervės švarios. Atsargiai ir lėtai judinkite trimerį į ir iš kiekvienos šnervės, bet ne daugiau nei po 0.6 cm.
Ausų plaukų kirpimas
Įsitikinkite, kad išorinėje ausies dalyje nėra susikaupusios sieros ir nešvarumų. Viena ranka prilaikykite ausį priplotą, o kita
įstatykite ausų/nosies trimerį, įkišdami iki 0.6 cm išorinės ausies gylio.Dėmesio: nekiškiteį vidinę ausį prietaiso galvutės ar kitų
pašalinių daiktų. Kad pašalintumėte greta ausies augančius plaukus, atsargiai braukite galvutę palei ausies liniją.
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Antaki ų kirpimas
Atsargiai judinkite galvutę, kad apkirptumėte antakių plaukus. Kad apkirptumėte plaukelius tiksliai ir tolygiai, naudokite
ausų/nosies plaukams skirtą trimerį ir braukite arčiau arba toliau nuo antakių, kad pernelyg trumpai jų nenukirptumėte. Venkite
spausti prietaisą prie kaktos, nes galite pašalinti pernelyg daug plaukelių.
Galite naudoti kirpimo galvutę, nustatę Nr. 2 / Nr. 3 kirpimo parinktį. Kirpkite plaukų augimo kryptimi – nuo nosies link smilkinių.
Būkite atsargūs, kad nenukirptumėte blakstienų.

Kirpimo galvu čių prijungimas
Kad prijungtumėte galvutes, apverskite jas taip, kad dantukai žiūrėtų į viršų. Tvirtai prispauskite galvutę prie trimerio ašmenų
apačios.

Kirpimo galvu čių naudojimas
Vienos, dviejų ir trij ų dalių kirpimo galvutės užtikrins atitinkamai trumpą, vidutinį ir ilgą kirpimą. Skirtingas galvučių kirpimo ilgis
leis palaipsniui nukirpti plaukus, patrumpinti barzdelę ir suformuoti jos kontūrus. Kirpkite plaukus pagal jų augimo kryptį. Jei
norite trumpiau nukirpti plaukus, galite kirpti ir prieš augimo kryptį.

Kirpimo galvu čių naudojimas plaukams kirpti
Pirmą kartą kirpdami plaukus, pradėkite pasirinkę ilgesnį kirpimą, kol suprasite, koks kirpimo ilgis Jums tinkamiausias. Iš pradžių
prijunkite ilgiausio kirpimo galvutę ir tada prijunkite trumpesnes galvutes arba nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį, jeigu
naudojate reguliuojamą kirpimo galvutę.
Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.

Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, priderinkite rankos
judesiusprie normalaus mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite
jos ir nebandykite pagreitinti proceso.
1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų
augimo kryptimi.
2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirpti

galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai
žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę, vienu metu nukirpdami tik nedidelį kiekį plaukų.
Šitaip apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.
Jei norėtume plaukus kirpti dar trumpiau, pakeiskite galvutę į trumpesniam kirpimui skirtą (nustatykitetrumpesnio

kirpimo padėtį, jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutę) arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją
paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.
Plaukų kirpimui reikia patirties, ir keletą pirmų kartų geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.
Viršugalvį gana trumpai apkirpsite naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38mm
galvutes, jos pasitarnaus ilgesniam plaukų kirpimui. Dantukams gerai prigludus prie galvos, lėtai kirpkite
plaukus nuo galvos priekio link nugaros. Keletą pirmų kartų patariame rinktis šiek tiek ilgesnį kirpimą.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

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

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


