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PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ 
 
Modelis: WAH9855-1216 

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. 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: 
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1. Būtina atidi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonėms ar prietaisas naudojamas jiems kirpti ar arti jų. 
2. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų 

priedų. 
3. 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. 
4. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių. 
5. Į angą, esančią ant prietaiso ir skirtą kroviklio kištukui, kiškite tik kroviklio kištuką. 
6. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis. 
7. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliuku ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti.  
8. Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite į prietaisą ir tik tuomet - į elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai 

nustatykite jungiklį į padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 
9. Šis prietaisas su stoveliu turi būti padėtas vertikaliai. 
10. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes. 

 
SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS 
 
TRIKDŽIŲ 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 „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 kroviklio (kai ištrauktas kištukas iš elektros lizdo ar 
elektros lizdas neveikia), gadinsite įkraunamą elementą. 

5. Jeigu trimeris su visiškai įkrautais elementais neveikia, įjunkite jį (padėtis „I“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo peiliukus 
(peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiūvusios alyvos). 

 
 
PANAUDOTŲ ELEMENTŲ IŠĖMIMAS IR PAŠALINIMAS 
 
Jei naudosite trimerį, laikydamiesi instrukcijų, nikelio – metalo hibrido elementas tarnaus nuo trijų iki penkerių metų. Kai elementas 
nebeveiks, jį reikia pašalinti ar perdirbti tinkamu būdu. Nemėginkite pakeisti elementų. Elementai turi būti keičiami autorizuotame 
servise. Norėdami išimti elementą perdirbimui ar pašalinimui, laikykitės šių taisyklių: 
 

1. Įsitikinkite, kad trimeris yra išjungtas (padėtis „0“), prietaisas nėra prijungtas prie kroviklio, o kroviklio laidas neįkištas į 
elektros lizdą. 

2. Prapjaukite guminę trimerio apsaugą. 
3. Atskirkite dvi trimerio korpuso dalis. 
4. Suraskite elementus ir jų tvirtinimo plokštelę. 
5. Nuimkite elementus nuo plokštelės. 
6. Prieš tinkamai pašalindami elementus ar atiduodami juos perdirbimui, abu elemento galus užklijuokite lipnia juostele. 
7. Pašalinkite visą trimerį. 

Jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungos šalyje ir jūsų įsigytas prietaisas pažymėtas šiuo ženklu, panaudoto prietaiso neišmeskite kartu 
su buitinėmis atliekomis. Šis produktas turi būti pristatytas atitinkamai atliekų surinkimo institucijai perdirbimui ir pakartotinam dalių 
panaudojimui. 
 
TRIMERIO PRIEŽIŪRA 
 
PEILIUKŲ SUTEPIMAS (A) 
 
Užlašinkite vieną ar du lašelius specialios alyvos ant peiliukų, kaip parodyta paveikslėlyje. Peiliukus sutepkite tik tuomet, kai reikia - 
apytiksliai vieną kartą per mėnesį.  
 
Norint sutepti peiliukus, laikykite trimerį įjungtą (padėtis „I“), peiliukus nukreipkite žemyn ir užlašinkite ant jų vieną ar du lašus alyvos. 
Alyvos perteklių nusausinkite minkšta šluoste. 
 
PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS! 
Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį. 
 
PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA 
Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užaštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirpti 
nešvarių ar šiurkščių medžiagų.  
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Kai peiliukai atšimpa ir pradeda kirpti prasčiau, pakeiskite juos naujais. Naujus peiliukus įsigysite pas atstovą. 
 
TRIMERIO VALYMAS/LAIKYMAS 
 
Prieš padėdami trimerį, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų 
niekas negalėtų sugadinti. 
Kai trimeris nenaudojamas, ant peiliukų turėtų būti uždėtas specialus dangtelis, siekiant apsaugoti juos. 
 
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. 
 
ŠEŠIŲ POZICIJŲ ANTGALIS BARZDAI KIRPTI (B) 
 
Šešių pozicijų AccuLock antgalis kiekvieną kartą leis lengvai ir tvarkingai nukirpti plaukus. Antgalį galima nuimti, nekeičiant nustatyto 
plaukų kirpimo ilgio (septintas plaukų kirpimo ilgis – kai antgalis nuimtas), o tai reiškia, kad kartą atradus tinkamiausią ilgį, jums 
nereikės jo atsiminti ar ieškoti dar kartą. Antgalį sudaro dvi dalys: šukutės ir pagrindas. Jų negalima atskirti. Norėdami antgalį uždėti ant 
prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksatorių žemyn. Norėdami antgalį nuimti, tiesiog stumtelkite fiksatorių 
aukštyn ir nuimkite jį. Plaukų kirpimo ilgį reguliuokite nykščiu spausdami ant antgalio esantį mygtuką ir stumdami šukutes aukštyn arba 
žemyn .  
 

- Minkšta, neslystanti danga leis patogiai laikyti ir valdyti trimerį bei pasiekti puikiausių rezultatų.  
 

- 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 (C). 

 
Norėdami nuimti antgalį, tiesiog traukite jį nuo prietaiso, suėmę už viršutinės dalies. Norėdami uždėti antgalį, tiesiog įkiškite įsikišimą 
ant antgalio į ertmę, esančią ant prietaiso. 
 
Kai kirpimo peiliukai atšips arba kai norėsite įsigyti papildomų antgaliukų savo trimeriui, tiesiog kreipkitės į atstovą. Žemiau pateikiami 
galimų įsigyti priedų kodai: 
 
Priedas                   – kodas 
Kirpimo peiliukas  – 59300 (yra prieduose) 
Siauras peiliukas    – 59301 (yra prieduose) 
T formos peiliukas – 59302 (galima užsisakyti) 
Skutimo antgalis    – 59303 (yra prieduose) 
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 KONTŪRO 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. Uždėkite ant mašinėlės šešių pozicijų plaukų kirpimo antgalį. Atsukę šukutes į save, nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį 

(E). 
 #1 – labai trumpi (2mm). 
 #2 – trumpi (4mm). 
 #3 – vidutinio ilgio (6mm). 
 #4 – ilgesni už vidutinį ilgį (8mm). 
 #5 – ilgi (10mm) 
 #6 – ilgiausi (12mm) 

 
Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, pradėkite kirpti nuo žandenų, judėdami link smakro pagal savo veido kontūrus. Kirpkite 
lengvai stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos 
nevienodai  ir žymiai trumpiau, nei nurodyta.  
 
Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir 
prie ausų nukirpti trumpiau, nei smakro plaukus. Tačiau atminkite, kad antgaliuko kirpimo ilgis išliks toks, kokį nustatėte vėliausiai.  
 
Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką ir nustatėte tinkamą plaukų kirpimo ilgį. 
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3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Mašinėlės peiliukus laikykite atsukę į save. Pradėkite nuo 
barzdos po smakru, formuodami kontūrą palei žandikaulio liniją judėkite link ausų ir tuomet formuokite kontūrą po žandikauliu 
iki pat plaukų linijos (F). 

4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite suformuotą barzdos kontūrą, 
nuskusdami plaukelius žemiau barzdos (G).  

5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro. 
6. Norėdami suformuoti tvarkingai atrodančią, apibrėžtą šukuoseną, uždėkite siaurą antgaliuką. Siaurą antgalį naudokite kai norite 

trumpai nukirpti ar pabrėžti žandenų, barzdelės ar kitų vietų kontūrus, nukirpti plaukus aplink ausis (H). 
 
Norėdami nuimti antgalį, užkiškite rodomąjį pirštą už išsikišimo, esančio ant antgalio, patraukite už jo, taip atlaisvindami antgalį  ir, 
nykščiu jį prilaikydami, nuimkite nuo peiliukų. 
 
Plaukų kontūro, žandenų, ūsų ir barzdos dailinimas, naudojant kirpimo peiliukus. 
Lėtai stumkite trimerį, formuodami tvarkingą pageidaujamų zonų šukuoseną. 
 
Kojų ir rankų 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 plaukų skutimas, naudojant kirpimo peiliukus. 
Stumkite trimerį aukštyn liemeniu, 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. 
 
Jei norite nuskusti visus plaukus, tiesiog naudokite skutimo antgalį.  
Skutimo antgalis leis nuskusti visus jūsų kūno plaukus. Naudodami aukščiau aprašytą techniką, nuo kūno plaukus galite nuskusti kada 
tik norite. Skuskite plaukus prieš jų augimo kryptį, įtempdami odą rankomis. Po kiekvieno naudojimo, nuimkite skutimo antgaliuką, 
spausdami jo šonuose esančius mygtukus, ir kruopščiai jį išvalykite specialiu šepetėliu, esančiu pakuotėje. 
 
Plaukų kirpimas/skutimas intymiose vietose, naudojant plaukų kirpimo ir siaurąjį antgalį. 

1. Išretinkite plaukus, naudodami kirpimo antgalį. Uždėkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir pasirinkite didesnį ilgį. 
Pradėkite kirpti iš viršaus žemyn. Mažinkite ilgį, kol suformuosite pageidaujamą šukuoseną ir plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs 
norite. 

2. Plaukams sunkiai prieinamose vietose kirpti, naudokite dailinimo antgaliuką. Lėtai stumkite trimerį, kol suformuosite 
pageidaujamą šukuoseną. 

3. Nuskuskite nepageidaujamus plaukus intymiose vietose. 
 
Nosies plaukų kirpimas, naudojant siaurąjį antgalį. 
Įsitikinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite siaurąjį antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm.  
 
Ausies plaukų kirpimas, naudojant siaurąjį antgalį. 
Įsitikinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite trimerio antgalį į išorinę ausį ne giliau, nei 
5mm.  
ĮSPĖJIMAS: nekiškite trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį.  Norėdami nukirpti plaukus ausies išorėje, tiesiog braukite 
siauruoju antgaliuku per ausies paviršių. 
 
Antakių kirpimas, naudojant siaurąjį antgalį. 
Lėtai stumkite trimerį, kirpdami nepageidaujamus plaukelius. Norėdami tvarkingai ir tolygiai nukirpti antakių plaukelius, lėtai judinkite 
trimerį, atitraukdami jį toliau ar priglausdami arčiau odos, priklausomai nuo to, kokio ilgio plaukų pageidaujate. Nekirpkite prieš plaukų 
augimo kryptį, nes galite nukirpti per trumpai. 
 
Plaukų kirpimas, naudojant ilgio reguliavimo šukutes (I) 
Jūsų trimerio prieduose yra trejos šukutės: trumpos, vidutinio ilgio ir ilgos. Trumposios šukutės pažymėtos vienu brūkšneliu, vidutinio 
ilgio - dviem brūkšneliais, o ilgosios – trimis. Šios šukutės idealiai tinka ūsų išryškinimui, retinimui, formos suteikimui, o taip pat visų 
veido plaukų kirpimui. Naudodami plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, plaukus kirpkite šukuodami juos augimo kryptimi. Jei 
plaukus norite nukirpti trumpiau, kirpkite prieš plaukų augimo kryptį. 

 
 

DĖMESIO! 
Prietaiso peiliukams garantija netaikoma. 

 

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

tel.: (8-37) 215104 


