
Peiliukų priežiūra 
Peiliukai turi itin tikslius, tvirtus ir nušlifuotus dantukus. Elkitės su jais atsargiai, nesutrenkite ir 
nekirpkite nešvarių plaukų. Neplaukite peiliukų vandeniu, nes jie gali surūdyti. Valymui 
naudokite komplekte esantį šepetėlį. 
 

Valymas 
Prieš padėdami prietaisą į vietą, šepetėliu nubraukite plaukus. Laikykite jį taip, kad peiliukai 
būtų saugūs nuo galimos žalos. 
Kai prietaiso nenaudojate, nenuimkite kirpimo priedo arba peiliukų apsaugos, nes jie padės 
apsaugoti peiliukų. 
Ant galvutės su apvaliais peiliukais uždėkite apsauginį dangtelį. 
Prietaisą laikykite saugioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 100 C temperatūroje. 
 

Problemų sprendimas 
Jei prietaisas nesikrauna: 
• Patikrinkite elektros lizdą: įjunkite kitą prietaisą. 
• Patikrinkite, ar prietaisas gerai sujungtas su krovikliu, o jo įjungimo mygtukas išjungtas 

(ties „0“). 
• Nepalikite prietaiso su krovikliu įjungto į elektros lizdą net jei elektra buvo išjungta, nes 

kroviklis išeikvos prietaiso bateriją. 
• Jei prietaisas yra pilnai įkrautas, bet vis tiek neveikia, pastumkite jungiklį ties „I“ arba 

patikrinkite peiliukus (jei alyva tarp jų išdžiūvo, peiliukai gali būti sulipę). 
 

Perdirbimas 
• Jei jums prireiktų naujos ličio-jonų baterijos, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros 

centru. Nemėginkite išimti baterijos: jei ji bus pažeista, baterija gali sprogti, užsidegti arba 
nudeginti.  

• Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui pristatykite jį su baterija į elektrinių ir elektroninių 
atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą. 

• Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. 
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Naudojimo instruckcijos 

 

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

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



Pastabos dėl saugumo 
Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina laikytis pagrindinių saugumo taisyklių. 
Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas 
Kad sumažintumėte mirtino pavojaus ir sužalojimų riziką: 
• Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje ar duše. 
• Nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur jis galėtų nukristi į vandenį ar kitokį skystį. 
• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite vos tik baigę naudotis prietaisu (išskyrus tuos atvejus, 

kai jis kraunasi). Kištuką taip pat ištraukite prieš prietaiso valymą. 
• Prieš naudodami prietaisą po įkrovimo, ištraukite kroviklio laidą (tik įkraunamiems 

modeliams).  
 
Dėmesio: kad sumažintumėte nudegimų, elektros šoko ir sužeidimų pavojų: 
• Nesutrenkite, neišardykite, nelaikykite aukštesnėje nei 100° C temperatūroje: gaisro, 

sprogimo ir nudegimų pavojus. 
• Būkite atidūs, kai greta prietaiso jo naudojimo metu yra vaikų ar neįgaliųjų, arba jei jie 

naudojasi prietaisu. 
• Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį. Nenaudokite neoriginalių dalių ir priedų. 
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo laidas buvo pažeisti, jei prietaisas neveikia 

tinkamai, buvo nukritęs ar bet kokiu būdu pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą 
techninės priežiūros centrą. 

• Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais. 
• Nenaudokite prietaiso lauke ar greta deguonies balionų ir aerozolinių produktų. 
• Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų. 
• Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukai pažeisti: galite susižaloti. 
• Visada laikykitės tokio eiliškumo: maitinimo laidą įkiškite į prietaisą, o tada kištuką junkite 

į elektros lizdą. Kad prietaisą išjungtumėte, jungiklį nustatykite ties „0“ ir ištraukite kištuką 
iš lizdo. 

• Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai. 
 

Įkrovimas 
• Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį 1 valandą. 
• Išpakuokite prietaisą ir kroviklį. 
• Krovikl į prijunkite prie prietaiso (jis turi būti išjungtas). 
• Krovikl į įjunkite į tinkamos įtampos elektros lizdą. 
• Jei prietaisas pradeda veikti lėčiau, įkraukite jį. Kai kitą kartą naudosite prietaisą, jis bus 

paruoštas ir veiks pilnu galingumu. 
• Kroviklis sukurtas taip, kad baterijos nebūtų įmanoma perkrauti. 
• Nenaudokite prietaiso, kai jis kraunasi. 
• Prietaisas kraunasi apie 60 min., bet jis taip pat turi greito įkrovimo galimybę: į prietaiso 

lizdą įjunkite kroviklį. 
 

Ypatybės 
Rotacinio skustuvo galvutė  
Prietaisas turi keletą inovatyvių savybių, kurios padės jums pasiekti idealių 
rezultatų skutant ar kerpant plaukus. Prietaiso galvutė nusiima, todėl ją galite 
pakeisti kitais priedais. 
• Kad nuimtumėte skustuvo galvutę, palenkite ją žemyn ir tolyn nuo 

jungiklio. Kad galvutę pritvirtintumėte, priglauskite ją prie prietaiso 
korpuso (žr. pav.) Ant galvutės esantį kabliuką užkabinkite (1) ant 
korpuso ir patraukite į priekį, kad galvutė užsifiksuotų (2). 

 

Galvos plaukų kirpimo šukos 
 

 
Kai plaukus kerpate pirmą kartą, pradėkite nuo didžiausių šukų: tai padės jums priprasti prie 
kirpimo proceso ir pamatyti, kiek plaukų nukerpama. 
Atminkite, kad kartais tereikia trumpai apkirpti sritį apie sprandą ir ausis, ir šukuosena jau 
atrodys geriau. 
Jei visus plaukus kirpsite vienodu ilgiu, judėkite pamažu, kad šukos pagautų visus plaukus. 
Nesistenkite pagreitinti proceso. 
• Sušukuokite plaukus, kad jie sukristų natūraliai. 
• Pritvirtinkite stambiausias šukas ir pradėkite kirpti nuo šonų. Judėkite iš apačios į viršų. 

Šukų dantukai turėtų būti nukreipti į viršų, bet kartu prigludę prie galvos. Lėtai kelkite 
prietaisą į viršų. 

• Kartokite ant užnugario. 

                   
 
Jei pageidaujate trumpesnės šukuosenos, pasikeiskite šukas arba naudokite didesnį spaudimą. 
Plaukų kirpimas reikalauja praktikos, todėl naudodamiesi prietaisu pirmus kartus, plaukus 
palikite ilgesnius. 
Viršugalvį kirpkite lėtais judesiais iš priekio į užnugarį. Šukų dantukai turi būti prigludę prie 
galvos. 
 

Peiliukų sutepimas 
• Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, kartą per mėnesį sutepkite peiliukus Wahl Clipper Oil 

alyva. Variklis yra suteptas iš anksto, tad jo tepti nereikia.  
• Įjunkite prietaisą, apverskite jį aukštyn kojomis, kad peiliukai būtų nukreipti žemyn ir ant jų 

užlašinkite 1-2 lašus alyvos. Minkšta šluoste nusausinkite perteklių.  
• Nelašinkite pernelyg daug alyvos, nes ji gali nutekėti į prietaiso variklį ir jam pakenkti. 
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• Po truputį mažinkite kirpimo ilgį, kol pasieksite norimą rezultatą. Ilgį taip pat reikės keisti 

kerpant prie ausų ar po smakru. Kai priedą nuimsite, kirpimo ilgis liks nepakitęs, kol jo 
nepakeisite. 

• Prieš pradėdami kirpti patikrinkite, ar kirpimo priedas tvirtai užsifiksavo savo vietoje. 
• Kad sukurtumėte kontūrą aplink barzdą, nuimkite priedą. Kirpkite pradėdami po smakru, 

formuokite liniją po žandikauliu iki pat ausų. 
• Paryškinkite barzdos liniją kirpdami žemyn nukreiptais judesiais. 
• Tą pačią techniką naudokite formuodami viršutinę barzdos liniją. 

 
Priedo padėtys: 
#1: 2 mm 
#2: 4 mm 
#3: 6 mm 
#4: 8 mm 
#5: 10 mm 
#6: 12 mm 
 
Kirpimo šuk ų naudojimas 
• Kad pritvirtintumėte šukas, laikykite jas dantimis į viršų ir užmaukite ant peiliukų. 
• Komplekte rasite trejas šukas: nuo ilgo iki trumpo kirpimo. Jos idealiai tinka barzdos 

formavimui.  
• Pritvirtinę priedą, kirpkite plaukų augimo kryptimi. Jei norite patrumpinti brazdą, kirpkite 

prieš plaukų augimo kryptį.  

               
 
Nosies plaukų kirpimas 
Šnervės turi būti švarios. Lėtai judinkite nosies/ausų plaukų kirpimo antgalį į ir iš šnervių (ne 
daugiau nei 0,6 cm). 
 
Ausų plaukų kirpimas 
Patikrinkite, ar ausys švarios. Prilaikykite ausį ir kiškite antgalį į išorinę ausį ne daugiau nei 0,6 
cm. 
Dėmesio: į vidinę ausį nekiškite jokių prietaiso dalių. Antgalis skirtas šalinti plaukus, augančius 
ausies išorinėje pusėje. 
 

• Prieš pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar galvutė gerai prisitvirtino ir tarp jos bei 
korpuso nėra jokių tarpų (3). 

• Atidarykite skutimosi galvutės dangtelį ir išvalykite susikaupusius plaukus. Kad nuimtumėte 
dangtelį, tiesiog pakelkite jį kaip nurodyta paveiksle žemiau. Kad dangtelį uždėtumėte į 
vietą, sulygiuokite kaištukus ant dangtelio su skylutėmis ant galvutės. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rotacinių peiliukų ir dangtelio keitimas 
• Šią prietaiso dalį rekomenduojame keisti bent kartą per metus: tuomet peiliukai bus aštrūs, o 

skutimasis efektyvus. Jei peiliukai atšiptų arba būtų pažeisti, susisiekite su autorizuotu 
techninės priežiūros centru.  

 
Peiliukų sistema  
Skirtingos galvutės padės jums greitai pereiti nuo barzdos skutimo iki 
kirpimo. Norėdami nuimti galvutę, tiesiog patraukite viršutinį jos kraštą 
nuo korpuso. Galvutę vėl pritvirtinsite sulygiavę jos galinę atsikišusią 
detalę su anga korpuso vidinėje dalyje. Pastumkite galvutę žemyn ir ji 
užsifiksuos. 
Jei peiliukai bus pažeisti arba atšips, susisiekite su autorizuotu tcehninės 
priežiūros centru. Įsidėmėkite reikiamo priedo numerį. Jūsų įsigytas 
prietaisas gali neturėti kai kurių toliau pavaizduotų galvučių, bet jas 
galima įsigyti papildomai. 
 
#02144 Kirpimo antgalis 
#59301 Mažas antgalis 
#02143 Šukuosenos atnaujinimo 
#59303 Dvigubas skutimo antgalis 
#58067 Nosies plaukų kirpimo antgalis 
#59307 Dailinimo antgalis 
#07018 Rotacinis skutimo antgalis 
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6 padėčių kirpimo priedas 
Leidžia tolygiai patrumpinti plaukus. Priedą galima nuimti ir vėl uždėti nekeičiant nustatyto 
kirpimo ilgio. Kirpimo priedas sudarytas iš dviejų dalių: šukų ir pagrindo. Nemėginkite šių 
dalių atskirti viena no kitos. Kad pritvirtintumėte priedą prie skutimosi mašinėlės, jį lengvai 
pakreipkite, pastumkite tvirtinimo detalę žemyn ir užfiksuokite. Kad priedą nuimtumėte, 
švelniai pastumkite tvirtinimo detalę į viršų ir numaukite jį nuo prietaiso. Kirpimo ilgį 
nustatysite spausdami svertą ir stumdami šukas į priekį arba atgal, priklausomai nuo norimo 
ilgio. 

 
 
Sukiojamas antgalis  
Kirpimo antgalis sukasi 180° kampu ir leidžia kirpti dviem padėtimis. Ši galimybė užtikrina 
optimaliausią padėtį tarp rankos, peiliukų ir veido. Pasukite antgalį į patogiausią jums padėtį 
vadovaudamiesi šiais nurodymais: 
- prietaiso jungiklis turi būti išjungtas ( „0“ padėtis). 
- paspauskite užrakto mygtuką ir sukite galvutę 180° kampu. 
- nesukite antgalio naudojimo metu, kai ant jo pritvirtinti peiliukai! 

 
 

Naudojimas 
• Pradėjus naudoti šį prietaisą, jums gali prireikti trijų savaičių, kad pasiektumėte geriausių 

skutimosi rezultatų. 
• Iš pradžių gali nepavykti nusiskusti visiškai švariai, o veido oda gali sudirgti. Tai yra 

visiškai normalu: jūsų barzdai ir odai reikia laiko prisitaikyti. Duokite jiems tris savaites, o 
tuomet galėsite mėgautis tikruoju skutimosi malonumu. 

• Prietaisą naudokite tik asmeninėms reikmėms namuose. 
• Laikykitės visų nurodytų instrukcijų.  
• Nesukite galvutės, kai ant jos pritvirtintas skutimosi priedas! Prietaisą naudokite tik kai 

skutimo galvutė teisingai pritvirtinta prie prietaiso korpuso. Kitu atveju, galimi pažeidimai. 
• Geriausių rezultatų pasieksite skusdami švarų ir sausą veidą. 
 

• Įjunkite prietaisą. Juo judėkite tiesiais ir apvaliais judesiais prieš plauko augimo kryptį. 
• Laisva ranka patemkite odą, kad peiliukai galėtų nekliudomai judėti. Švelniai spustelėkite 

prietaisą prie odos, kad jis judėtų atkartodamas veido formą. Nespauskite pernelyg smarkiai, 
nes tuomet plaukai nepateks tarp peiliukų. Be to, galite įsipjauti. 

• Išjunkite prietaisą. 
 
Valymas (tik galvutės) 
• Reguliarus galvutės valymas užtikrins geresnius skutimosi rezultatus. 
• Niekada nevalykite, nenuimkite ir nekeiskite galvutės ir priedų prietaisui veikiant. 
• Nespauskite besisukančių peiliukų. Nelieskite skutimo galvutės kietais objektais: jie gali 

pakenkti peiliukams ar juos deformuoti. 
• Nenaudokite prietaiso, jei peiliukai pažeisti arba sulūžę. 
• Atidarykite rotacinio skustuvo galvutę ir išvalykite susikaupusius plaukus.  
• Nepanardinkite prietaiso į vandenį. 
• Vandeniu galite plauti tik peiliukų dangtelį, bet ne prietaiso pagrindą. 

      
 

• Lengviausias būdas išvalyti galvutes yra pakišti jas po šaltu vandeniu. Darykite tai po 
kiekvieno naudojimo ar bent kartą per savaitę. 

• Prieš valymą prietaisą išjunkite, o kištuką ištraukite iš elektros lizdo. 
• Pirmiausia nuo galvutės nuimkite viršutinį dangtelį su peiliukais. 
• Išplaukite galvutę ir plaukų surinkimo skyrelį po šaltu vandeniu. 
• Palikite juos gerai išdžiūti. Nesausinkite jų rankšluosčiu: tai gali pakenkti. 
• Kad peiliukų dalį su dangteliu prijungtumėte prie galvutės, sulygiuokite kaištukus ant 

dangtelio su skylutėmis ant galvutės.  
• Plaukų surinkimo skyrelį taip pat galite valyti komplekte esančiu šepetėliu. 
 
Sprando linija ir žandenos 
Prie prietaiso pagrindo pritvirtinkite kirpimo galvutę. Lėtai braukite prietaisu iš viršaus į apačią ir 
formuokite norimą linij ą. 

 
 
Veido plaukų kirpimas ir formavimas 
• Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi. Tai padės pamatyti nevienodo ilgio 

plaukus. 
• Pritvirtinkite 6 padėčių kirpimo priedą. Pradėkite naudodami didžiausią ilgį. Kirpkite žemyn 

nukreiptais judesiais. Jei kirpsite prieš plaukų augimo kryptį, plaukai gali nusikirpti 
trumpiau ir rezultatas nebus vienodas. 
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