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TRIMERIS 

 
Modelis: WAH9962-1616 

 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 

 

 

 
 

 
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS. 
 
ĮSPĖJIMAS 
 

1. Kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės, ar jis yra naudojamas arti vaikų, neįgalių asmenų ar jiems kirpti, būtina atidi 
priežiūra. 

2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir kaip nurodyta šioje instrukcijoje. 
3. Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite sužaloti žmogų. 
4. Nemeskite panaudoto elemento į ugnį, nes nuo karščio jis gali susprogti ar sutrūkti. Nekraukite šarminių, ilgai tarnaujančių ar 

paprastų elementų krovikliu, skirtu nikelio-kadžio elementams įkrauti. 
 
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. 
 
ELEMENTO ĮDĖJIMAS-IŠĖMIMAS 
 

1. Trimerį laikydami taip, kad peiliukas būtų atsuktas į jus,, uždėkite nykštį ant elemento angos dangtelio esančios rodyklės, 
švelniai spustelkite dangtelį ir, stumdami žemyn, nuimkite jį. 

2. Įdėkite vieną AA tipo elementą. 
3. Uždėkite dangtelį. 
4. Norėdami, kad elementas ilgiau tarnautų, po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą (padėtis „O“). 
5. Pakeiskite elementą tuoj pat, kai pajusite, jog trimeris veikia lėčiau nei įprastai, kad nepradėtų pešti plaukų.  
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TRIMERIO PRIEŽIŪRA 
 
PEILIUKŲ SUTEPIMAS 
 
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. 
 
ŠEŠIŲ POZICIJŲ ACCULOCK ANTGALIS BARZDAI KIRPTI (NAUDOJAMAS TIK SU MICRO GROOSMAN 
TRIMERIU) 
 
Naudodami šešių pozicijų Acculock antgalį barzdai kirpti, kiekvieną kartą nepriekaištingai padailinsite barzdą. Naudodami plaukų 
kirpimo šukutes, plaukus nukirpsite net septyniais skirtingais ilgiais. Be to, jas galima nuimti, nekeičiant nustatyto plaukų kirpimo ilgio, 
o tai reiškia, kad kartą atradus tinkamiausią barzdos kirpimo ilgį, jums nereikės jo atsiminti ar ieškoti dar kartą. Antgalį barzdai kirpti 
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 (B pav.).  
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). 
 #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 patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką (C). 
 

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, barzdos kirpimo antgalį nustatykite į 4 poziciją. Tuomet, stumdami  

trimerį iš apačios aukštyn, nedideliais į išorę lenktais judesiais kirpkite plaukus po smakru ir žandikauliu. Kirpkite tol, kol 
suformuosite barzdą pasmakrėje. 

 
ŪSŲ KIRPIMAS (NAUDOJANT ANTGALĮ BARZDAI KIRPTI) 
 

1. Iššukuokite ūsus. 
2. Plaukų kantavimo mašinėlę laikykite taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, t.y. atsuktas į jus ir galėtumėte suformuoti ūsų 

liniją (F). 
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3. Nustatę didesnį antgaliuko barzdai kirpimo ilgį, pradėkite kirpti ūsus, stumdami kantavimo mašinėlę iš viršaus žemyn, link 
viršutinės lūpos. Palaipsniui mažinkite kerpamų plaukų ilgį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Ūsų formavimui ir retinimui 
galite naudoti retinimo antgaliuką (G). 

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 (H). 

5. Nuimkite antgaliuką ir, naudodami tik peiliuką, suformuokite apatinę ūsų liniją (F). 
 
ASMENINIO TRIMERIO NAUDOJIMAS 
Antgaliuko keitimas 
 

1. Įsitikinkite, kad trimeris išjungtas. 
2. Pasukite antgaliuką prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį. 
3. Uždėkite antgaliuką ant prietaiso ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos. 

 
Kojos pirštų plaukų kirpimas 
 
Norėdami nukirpti plaukus nuo kojos pirštų, lėtai judinkite prietaisą, braukdami peiliuku per plaukelius. 
 
Nosies plaukų kirpimas 
 
Įsitikinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite besisukantį trimerio antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm. Tvirtai laikykite 
prietaisą, stenkitės neliesti odos, nes gali kutenti. 
 
ĮSPĖJIMAS: nekiškite skutimo antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami pašalinti plaukus, augančius ausies išorėje, tiesiog 
skuskite juos, naudodami skutimo antgaliuką. 
 
TRIMERIO VALYMAS 
 
Po naudojimo, išjunkite trimerį (padėtis „O“) ir abu skutimo antgaliukus nuplaukite po tekančia šilto vandens srove. Norėdami išvalyti 
kruopščiau, nuimkite visą antgalį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tuomet nuplaukite visą antgaliuką po tekančio vandens srove. 
Išsausinę uždėkite ant prietaiso, pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuvalykite visą trimerį sausa, minkšta šluoste. Prieš padėdami 
prietaisą, visuomet uždėkite apsauginį dangtelį ant peiliuko.  
 
 
 
 
 

DĖMESIO! 
Plaukų kantavimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

tel.: (8-37) 215104 


