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SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI 
 
Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. 
 
PRIEŠ NAUDODAMI TRIMERĮ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMOSI 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: 

 
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. 
 
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. 
 
ELEMENTŲ ĮKROVIMAS 
 

1. Šis trimeris yra sukurtas naudojimui namuose. Prieš pradedant naudoti trimerį, jo elementus reikėtų krauti per naktį. 
2. Išimkite trimerį, įkrovimo transformatorių ir visus priedus iš pakuotės. 
3. Įkiškite įkrovimo transformatoriaus kištuką į prietaise esančią angą. ĮSITIKINKITE, KAD ĮKROVIMO METU PRIETAISAS 

YRA IŠJUNGTAS (padėtis „0“). 
4. Įkrovimo transformatoriaus kištuką kiškite į veikiantį tinkamos įtampos elektros lizdą. 
5. Tuo metu, kai trimerio nenaudojate, jis gali būti prijungtas prie įkrovimo transformatoriaus ir prijungtas prie elektros srovės, 

kad prieš kitą naudojimą prietaiso elementas būtų įkrautas maksimaliai. Šis įkrovimo transformatorius yra pagamintas taip, kad 
juo negalėtumėte elementų įkrauti per daug. 

6. Nikelio – kadžio elementų tarnavimo laiką galite prailginti, atlikdami paprastą procedūrą: kartą per mėnesį įjunkite prietaisą ir 
leiskite jam veikti, kol variklis sustos. Išjunkite prietaisą, nustatę jungiklį į padėtį „0“ ir kraukite elementą per naktį. 

7. Šį trimerį galima naudoti ir su laidu, ir be laido, taigi juo kirpti galite net ir tuomet, kai elementas baigia išsikrauti, laidu 
prijungdami prietaisą prie elektros srovės. Elementų įkrovimo indikacinė lemputė užsidegs tuomet, kai trimeris bus išjungtas 
(padėtis „0“), o kroviklio kištukas įkištas į elektros lizdą. Kadangi neįmanoma trimerio įkrauti per daug, galite jį krauti, kada 
panorėję. Rekomenduojame elementą įkrauti tik tuomet, kai darbo metu jis visiškai išsikrauna, o ne kiekvieną kartą po 
naudojimo. 

Kai kuriose vietovėse, kurių elektros įvadams būdinga žema įtampa, kai elementas bus beveik visiškai įkrautas, įkrovimo indikacinė 
lemputė gali pradėti šviesti blankiau. Blankiau šviečianti lemputė jūsų prietaiso veikimui įtakos neturi, taip nutinka tik dėl elektros 
įtampos svyravimo. 
 
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. 
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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 
 

 
 
Nikelio – kadžio elementų perdirbimo ženklas reiškia, kad Wahl kompanija savanoriškai dalyvauja RBRC programoje, kurios tikslas yra 
surinkti ir perdirbti neveikiančius nikelio – kadžio elementus JAV ir Kanados regionuose. RBRC programa pateikia alternatyvą kai 
kuriose vietovėse nelegaliam nikelio – kadžio elementų šalinimui, išmetant juos kartu su buitinėmis atliekomis. Dalyvaudami šioje 
programoje, Wahl kompanija prisideda prie aplinkosaugos ir natūralių išteklių saugojimo. 
 
Jei naudosite trimerį, laikydamiesi instrukcijų, nikelio – kadžio 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. Ištraukite trimerio kroviklio kištukus iš prietaiso ir iš elektros lizdo, ir leiskite elementams visiškai išsikrauti. 
2. Atsuktuvu nuimkite guminę trimerio apsaugą prietaiso gale. 
3. Apsukite trimerį ir atlaisvinkite guminę apsaugą tokiu pačiu būdu. 
4. Nuimkite guminę apsaugą nuo prietaiso. 
5. Atsukite du varžtus. 
6. Atskirkite dvi trimerio korpuso dalis. 
7. Nukirpkite laidus ir išimkite du elementus. 
8. Prieš tinkamai pašalindami elementus ar atiduodami juos perdirbimui, abu elemento galus užklijuokite lipnia juostele. 

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 pav.) 
 
Užlašinkite kelis lašelius specialios alyvos ant peiliukų A paveikslėlyje parodytose vietose. 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 plaukų.  
Kai peiliukai atšimpa ir pradeda kirpti prasčiau, pakeiskite juos naujais. Naujus peiliukus įsigysite pas atstovą. 
 
TRIMERIO VALYMAS/PRIEŽIŪRA 
 
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 apsauginis dangtelis. 
 
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 antgalį barzdai kirpti. Atsukę šukutes į save, nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį. 
 #1 – labai trumpi (2mm). 
 #2 – trumpi (4mm). 
 #3 – vidutinio ilgio (6mm). 

PRIETAISE YRA SANDARŪS, ĮKRAUNAMI NIKELIO – KADŽIO ELEMENTAI. JIE TURI BŪTI 
TINKAMAI PERDIRBAMI AR PAŠALINAMI. 
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 #4 – ilgesni už vidutinį ilgį (8mm). 
 #5 – ilgi (10mm) 
 #6 – ilgiausi (12mm) 

 
Norint 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 įsitikinkite, kad gerai užfiksavote šukutes ir pasirinkote norimą ilgį. 
 

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 (D). 

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

5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro. 
6. Norėdami suformuoti tvarkingai atrodančią barzdelę, naudokite plaukų retinimo šukutes, kurias taip pat rasite prieduose. 

Norėdami uždėti šukutes, tiesiog įstatykite trimerio peiliukus į priekinę šukučių dalį ir, spausdami kitą šukučių pusę, uždėkite 
ant peiliukų. Tuomet, stumdami  trimerį iš apačios aukštyn, nedideliais į išorę lenktais judesiais kirpkite plaukus po smakru ir 
žandikauliu. Kirpkite tol, kol suformuosite barzdą pasmakrėje (F). 

Norėdami nuimti šukutes, užkiškite rodomąjį pirštą už išsikišimo, esančio priešingoje šukučių dantukų pusėje, nykštį laikydami ant 
šukučių, ir pakelkite šukučių galą. Tuomet tiesiog nuimkite jas nuo peiliukų. 

 
ŪSŲ KIRPIMAS (NAUDOJANT ANTGALĮ BARZDAI KIRPTI) 
 

1. Iššukuokite ūsus. 
2. Trimerį laikykite taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, t.y. atsuktas į jus ir galėtumėte suformuoti ūsų liniją (H). 
3. Nustatę didesnį antgaliuko barzdai kirpimo ilgį, pradėkite kirpti ūsus, stumdami prietaisą iš viršaus žemyn, link viršutinės 

lūpos. Palaipsniui mažinkite kerpamų plaukų ilgį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Ūsų formavimui ir retinimui galite 
naudoti retinimo antgaliuką (I). 

4. Norėdami suteikti ūsams formą, nustatykite šešių pozicijų barzdos kirpimo antgaliuko vidutinį ilgį. Pradėdami nuo ūsų vidurio, 
lengvais trumpais judesiais kirpkite ūsus, judėdami link lūpų kampučių, kol suteiksite ūsams tvarkingą formą (J). 

5. Nuimkite antgaliuką ir, naudodami tik peiliuką, suformuokite apatinę ūsų liniją. 
 
ŪSŲ KIRPIMAS (naudojant tris ilgio reguliavimo šukutes) (G) 
 
Jūsų trimerio prieduose yra dvejos šukutės ūsams kirpti (vidutinio ilgio ir trumpos) ir šukutės plaukų retinimui. Vidutinio ilgio šukutės 
pažymėtos dviem brūkšneliais, o trumposios – vienu. Plaukų retinimo šukučių dantukai yra ilgesni už vidutinio ilgio ir trumpų šukučių 
dantukus ir gali būti naudojamos, norint, kad nukirpti plaukai būtų ilgesni. Šios šukutės idealiai tinka ūsų išryškinimui, retinimui, formos 
suteikimui. Naudodami šias plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, laikykitės žemiau pateiktų nurodymų: 

1. Iššukuokite ūsus. 
2. Apkirpkite ūsų kraštelius. Plaukų kantavimo mašinėlę laikykite vertikaliai, kad užrašas ant mašinėlės būtų atsuktas į jus ir 

suformuokite ūsų liniją (K). 
3. Retinimas. Trimerį laikydami taip, kad užrašas ant mašinėlės būtų atsuktas į jus, uždėkite plaukų retinimo šukutes ir, pradėdami 

nuo ūsų vidurio, kirpkite plaukus, judėdami statmenai ūsams link lūpų kampučių. 
Jei norite nukirpti ūsus trumpiau, galite naudoti vidutinio ilgo ar trumpąsias šukutes. 
 
4. Išryškinimas. Laikykite trimerį taip, kad užrašas ant mašinėlės būtų nusuktas nuo jūsų. Uždėkite vidutinio ilgio ar trumpas 

šukutes ir, pradėdami nuo ūsų vidurio, kirpkite plaukus išilgai ūsų, kol išryškinsite formą (L).  
5. Formavimas. Laikykite trimerį taip, kad užrašas ant mašinėlės būtų atsuktas į jus. Nuimkite šukutes ir, naudodami tik peiliuką, 

suformuokite apatinę ūsų liniją. 
 
 

DĖMESIO! 
Trimerių peiliukams garantija netaikoma. 

 
 
 
 
 

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

tel.: (8-37) 215104 


