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Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu,
atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!

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, be to, prietaisas gali sugesti.
Kad nenukrėstų elektra ir mirtinai nesusižeistumėte:
1. Nelieskite prietaiso, kuris buvo įkritęs į vandenį. Iš karto ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. Kai kurios vidinės kirpimo
mašinėlės detalės gali reaguoti su vandeniu netgi tada, kai prietaisas išjungtas.
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!
4. Kaskart baigę naudotis prietaisu, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės.
5. Prieš pradėdami prietaisą valyti, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektra:
1. Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 14 metų) bei asmenys, galintys nukentėti
dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų
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saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams
žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
3. Naudokite kirpimo mašinėlę tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo
rekomenduojamus prietaiso priedus.
4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia,
buvo nukritęs, sugedo arba buvo įmestas į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo
centro specialistams.
5. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
6. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant minkšto, lengvai užsidegančio paviršiaus, pvz. lovos ar
sofos, nes galite užblokuoti šias angas. Prižiūrėkite, kad oro cirkuliacijos angose nesikauptų pūkeliai, plaukai ir pan.
7. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
8. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame
ore.
9. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti. Prieš
pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad tinkamai išlygiuoti prietaiso ašmenys (žr. skiltį „Mašinėlės priežiūra“).
10. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai.
11. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
12. Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti namuose.
IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Sudedamosios dalys
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Apatiniai ašmenys
Ašmenų slankiklis (tik reguliuojamo ilgio ašmenų modelyje)
Kirpimo reguliatorius (tik reguliuojamo ilgio ašmenų modelyje)
Jungiklis
Viršutiniai ašmenys
Galingumo valdiklis

Mašinėlės priežiūra
Šios WAHL kirpimo mašinėlės ašmenys buvo patepti specialiomis medžiagomis ir tinkamai išlygiuoti gamykloje. Vis dėlto pasitaiko,
kad, prietaisą naudojant, ašmenys atsiduria netinkamoje padėtyje. Taip pat reikia iš naujo išlygiuoti ašmenis, jei prieš tai juos
išėmėte valymui ar keitimui.
Kad nuspręstumėte, ar reikia išlygiuoti ašmenis, palyginkite savo prietaiso ašmenų padėtį su mašinėlės, pavaizduotos G
paveikslėlyje.
1. Jei Jūsų prietaisas turi kirpimo reguliatorių, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį (H pav.).
2. Tarp kraštinių viršutinių ašmenų dantukų ir apatinių ašmenų turėtų būti maždaug 1/32" (0.64 mm) atstumas. Jis
reikalingas tam, kad mašinėlė nekirptų pernelyg trumpai ir neliestų odos.
3. Viršutinių ašmenų kairiausias dantukas turėtų uždengti pirmą mažą apatinių ašmenų dantuką arba būti jo kairėje.
4. Viršutinių ašmenų dešiniausias dantukas turėtų liesti didelį apatinių ašmenų dantuką.
Jei ašmenys išlygiuoti netinkamai, ant ašmenų užlašinkite WAHL kirpimo mašinėlėms skirto aliejuko (žiūrėti peiliukų tepimo
instrukciją), keletui sekundžių įjunkite kirpimo mašinėlę, tada išjunkite ją ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atsargiai atsukite varžtus ir
sureguliuokite ašmenis pagal aukščiau pateiktus 2-4 nurodymus. Išlygiavę ašmenis, vėl prisukite varžtus. Ašmenys – vienintelė
kirpimo mašinėlės detalė, kurią gali tvarkyti ir reguliuoti pats naudotojas (I pav.).
Aliejukas (J pav.)
Kaskart nukirpę plaukus, peiliukus išvalykite, sudrėkinkite specialiu aliejuku. Užlašinkite keletą WAHL plaukų kirpimo mašinėlėms
skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų. Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą WAHL kirpimo mašinėlių aliejuką. Kadangi
WAHL mašinėlės ašmenys veikia labai greitai, rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką. Nenaudokite aliejuko plaukams, riebalų ar
aliejaus, sumaišyto su žibalu ar tirpikliais, nes, tirpikliams išgaravus, likęs storas riebalų sluoksnis apsunkins mašinėlės darbą. WAHL
kirpimo mašinėlių aliejukas padengia ašmenis labai plonu natūralaus aliejaus sluoksniu, kuris neišgaruos ir nesulėtins prietaiso
veikimo.
Galingumo valdiklis-varžtas (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose)
Nors Jūsų mašinėlė turi galios valdiklį, optimalūs mašinėlės nustatymai buvo parinkti dar gamykloje. Tačiau jeigu Jūsų namuose teka
mažos įtampos srovė, gali būti, kad reikės juos nustatyti iš naujo.
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Kad nustatytumėte galingumą, plastikiniu šepetėliu, atsuktuvu ar plona moneta sukite reguliavimo varžtą laikrodžio rodyklės
kryptimi tol, kol išgirsite specifinį garsą. Tuomet pamažu sukite varžtą į priešingą pusę, prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio
garso. Bus nustatytas maksimalus galingumas (K pav.).
Laidas
Nenaudokite laido tam, kad judintumėte ir perkeltumėte mašinėlę. Užtikrinkite lengvą mašinėlės naudojimą – įsitikinkite, kad
prietaiso laidas nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į
gamintojo pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra).
Kai kurie modeliai turi poliarizuotą kištuką. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros
šoko grėsmei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas vieninteliu būdu. Jei kištukas į rozetę neįsistato,
apsukite kištuką. Jeigu jis vis tiek neįsistato, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko
nemodifikuokite.
Elektros laidų sistema
DĖMESIO: jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite jį pakeisti gamintojo įgalioto aptarnavimo centro darbuotojui ar kitam
kvalifikuotam specialistui, kad išvengtumėte žalos sveikatai. Maitinimo laidą sudarančių laidelių spalvos yra šios:
Mėlynas neutralus (N);
Rudas (teka srovė) (L);
Žalias-geltonas (E).
Prietaisas turi kištuką su 3 amperų saugikliu. Jei kištukas netinka Jūsų rozetei arba jeigu jis sugedo, reikėtų jį nupjauti ir išmesti bei
pagal šiuos nurodymus prijungti tinkamą kištuką.
Laidelių spalvų reikšmės gali nesutapti su kištuko išvado spalvomis. Tokiu atveju MĖLYNĄ laidą reikėtų prijungti prie N raide
pažymėto kištuko išvado arba išvado, pažymėto JUODAI arba MĖLYNAI. RUDAS laidas turėtų būti jungiamas prie L raide pažymėto
arba RAUDONAI ar RUDAI nuspalvinto išvado. ŽALIAS ir GELTONAS laidas jungiamas prie E raide pažymėto arba ŽALIAI ar ŽALIAIGELTONAI nuspalvinto išvado.
Kirpimo reguliatorius (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose)
Prietaisuose, kurie turi kirpimo reguliavimo rankenėlę, ji įrengta greta Jūsų nykščio (jei esate dešiniarankis/-ė), taigi galėsite
laikydami mašinėlę rankose reguliuoti nustatymus.
Reguliatorius leis paįvairinti kirpimą, nes galėsite be papildomų galvučių palaipsniui sumažinti ar padidinti kirpimo ilgį. Kai rankenėlė
yra viršutinėje pozicijoje, bus pasirinktas kirpimas, itin trumpai nukerpantis plaukus (H1 pav.). Žemyn palenkdami rankenėlę,
pamažu didinsite kirpimo ilgį. Reguliatoriui esant pačioje apatinėje padėtyje, plaukai bus kerpami panašiai kaip su 3 mm galvute (H2
pav.).
Kirpimo reguliavimo rankenėlė taip pat leis prailginti ašmenų tarnavimo laiką, nes kiekviena padėtis naudoja skirtingą kirpimo
kampą. Be to, jei intensyviai kerpant plaukus ašmenys užsikimšo plaukais, reguliatorius padės pašalinti tarp dviejų ašmenų dalių
susirinkusius plaukus, nenuimant ašmenų. Mašinėlei esant įjungtai, keletą kartų greitai perjunkite rankenėlę iš trumpo kirpimo į ilgo
kirpimo padėtį. Jei taip darysite kaskart baigę kirpti plaukus, ašmenys mažiau užsikiš nukirptais plaukais. Jei mašinėlė nustoja veikti
ir valymas nepadeda, gali būti, kad atšipo ašmenys. Pakeiskite juos naujais arba nuneškite į klientų aptarnavimo centrą, kad
specialistai juos pagaląstų.

WAHL patarimai sėkmingam plaukų kirpimui namuose
Prieš kerpant plaukus
1. Jūsų kirpimo mašinėlė turėtų būti švari, patepta aliejuku ir puikiai veikti.
2. Jei turite plastikinį plaukų kirpimui skirtą apsiaustą, apsukite jį aplink kaklą ir suriškite taip, kad į apykaklę neprikristų
plaukų. Jei tokio apsiausto neturite, galite tam naudoti rankšluostį.
3. Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, ant taburetės ar kėdės taip, kad jo viršugalvis atsidurtų Jūsų akių lygyje.
4. Iššukuokite plaukus, kad pašalintumėte visas sąvėlas. Patogiai, neįsitempę laikykite mašinėlę delne taip, kad jos etiketė
būtų greta smiliaus. Taip galėsite patogiai ir tiksliai valdyti kirpimo procesą.
DĖMESIO: norėdami prijungti kirpimo galvutes, laikykite galvutę dantukais į viršų. Tvirtai prispauskite kirpimo galvutę prie kirpimo
ašmenų apačios (L pav.) taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Priklausomai nuo įsigyto produkto modelio, Jūsų prietaisas gali turėti:
•
Reguliuojamo ilgio kirpimo galvutes. Viena galvutė, keletas kirpimo ilgių.
•
Skirtingo ilgio juodų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis.
•
Skirtingo ilgio spalvotų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Spalvos padės parinkti
norimo ilgio galvutę.

Kirpimas, naudojant prijungiamas reguliuojamas galvutes
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Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 3 mm iki 16 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (M
pav.).
Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 19 mm iki 32 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm
(N pav.).
Galėsite pakeisti kirpimo ilgį, nykščiu stumtelėdami reguliavimo rankenėlę ir taip nustatydami kitą padėtį. Abi šios reguliuojamos
galvutės turi fiksuotas kirpimo padėtis su nurodytu kirpimo ilgiu milimetrais, kad naudotojui būtų lengviau ir paprasčiau orientuotis.
Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui tarp ausų ir viršugalvio kirpti (O1 pav.).
Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui tarp sprando ir ausų kirpti (O2 pav.).
Kirpimas, naudojant įprastas (juodas arba spalvotas) kirpimo galvutes
Kai kuriuose modeliuose nėra viso WAHL kirpimo galvučių rinkinio. Tačiau bet kurią iš šių galvučių, kaip ir kitus čia nepaminėtus
prietaiso priedus, galite įsigyti iš prekybos agento arba užsisakyti tiesiai iš WAHL.
Kirpimo galvučių sąrašas:
•
3 mm – juoda/raudona;
•
6 mm – juoda/violetinė;
•
10 mm – juoda/tamsiai mėlyna;
•
13 mm – juoda/oranžinė/rožinė;
•
16 mm – juoda/geltona;
•
19 mm – juoda/šviesiai violetinė;
•
22 mm – juoda/žalia;
•
25 mm – juoda/šviesiai mėlyna;
•
31 mm – juoda/balta;
•
38 mm – tik juoda;
•
Dešinės ausies – tik juoda;
•
Kairės ausies – tik juoda.

Plaukų kirpimas
Vidutinio ilgio ir ilgas plaukų kirpimas (P pav.).
Kai pirmą kartą kerpate plaukus, pradėkite apkirpdami tik nedidelę dalį, kad suprastumėte, ar Jus tenkina kirpimo ilgis. Visuomet
pradėkite naudodami ilgiausio kirpimo galvutę, tada, jei norite dar patrumpinti plaukus, prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes
arba, jeigu naudojama reguliuojamo ilgio galvutė, nustatykite trumpesnio kirpimo parinktį.
Pagalvokite, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.
Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, pritaikykite rankos judesius prie 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 (nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį,
jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutes) arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.
Plaukų kirpimui reikia praktikos, 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 38 mm 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.
Norint palikti ilgesnius viršugalvio plaukus
Jei nenaudosite kirpimo galvučių, nukirpti plaukai bus ilgesni. Šukomis sukelkite ant viršugalvio plaukus ir kirpkite, prilaikydami
plaukus šukomis arba rankomis. Kirpkite nuo veido pusės link nugaros, pamažu trumpindami plaukus (mažinkite atstumą tarp šukų
ar pirštų ir galvos). Reguliariai pašukuokite, kad pašalintumėte nukirptus plaukus ir nepaliktumėte ilgų sruogų.
Plaukų aplink ausis kirpimas
Dešinės ir kairės galvos pusių plaukams skirtų priedų naudojimas
Dešinės ir kairės ausų kirpimo galvutės turi ilgio valdymo rankenėlę (nuo 3 mm iki 12 mm). Naudokite reikiamą galvutę ir kirpkite
pagal ausies formą. Taip plaukai atrodys nukirpti tolygiai ir neišsiskirs iš bendro vaizdo, be to, nereikės naudoti keleto kirpimo
galvučių.
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Plaukų palei kairę ausį kirpimas
Prijunkite prie mašinėlės kairės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę ir atsistokite taip, kad matytumėte kairę ausį. Laikykite
mašinėlę taip, kad ji sudarytų nedidelį kampą su galva. Tada pridėkite galvutę už kairės ausies palei plaukų augimo liniją. Judinkite
mašinėlę apie kairę ausį link galvos priekio (atliekami judesiai turėtų priminti nedidelius pusapskritimius). Priklausomai nuo
kerpamų plaukų ilgio gali tekti kelete vietų apkirpti palei ausį esančius plaukus nesmarkiais brūkštelėjimais. Tai darydami saugokite
ausį ir judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę. Tokiu būdu mašinėlės ašmenys geriausiai pasieks plaukus.
Dėmesio: tokiu pačiu būdu galėsite apkirpti žandenas. Tiesiog kirpdami palei ausį augančius plaukus kartu apkirpkite ir žandenas.
Plaukų palei dešinę ausį kirpimas
Prijunkite prie mašinėlės dešinės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę. Atsistokite taip, kad matytumėte dešinę ausį. Viską darykite
taip pat, kaip ir kirpdami kairės pusės plaukus.
Galiausiai baikite kirpimą paryškindami apie ausį augančių plaukų linijos kontūrus, kaip aprašyta žemiau.
Plaukų linijos paryškinimas (Q pav.)
Kirpimo galvučių nereikės. Jei mašinėlė turi reguliuojamo ilgio ašmenis, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį. Iššukuokite
plaukus taip, kaip pageidaujate. Pradėkite kirpdami tarp ausies ir žandenų, kaip pavaizduota kairėje paveikslėlio pusėje. Laikykite
mašinėlę taip, kad ašmenų kraštai būtų palei plaukų augimo liniją. Paryškinkite pageidaujamą kontūrą virš, apie ir už ausų. Kad
apkirptumėte žandenas ir plaukus prie kaklo, laikykite mašinėlę ašmenimis žemyn, nustatykite norimą ilgį, priglauskite prie odos ir
kirpkite stumtelėdami žemyn.
Iššukuokite plaukus ir įsitikinkite, kad abi pusės apkirptos vienodai. Įsitikinkite, kad visa galva apkirpta tolygiai.
Trumpas plaukų kirpimas ir kirpimas ežiuku (R)
Pradėkite kirpti prijungę ilgiausią kirpimo galvutę. Kirpkite nuo kaklo link viršugalvio. Kirpimo galvutė turėtų lygiai priglusti prie
galvos. Judindami mašinėlę kirpkite plaukus taip, kaip pavaizduota paveiksliuke.
Tokiu pačiu būdu apkirpkite visą galvą (iš apačios į viršų), kaip parodyta. Tada kirpkite plaukus prieš jų augimo kryptį, kirpdami nuo
kaktos link viršugalvio, ir išlyginkite šonus.
Kad viršugalvis atrodytų „plokščias“, šiuos plaukus kirpkite ne su kirpimo galvute, o sukėlę ir prilaikydami juos šukomis.
Naudokite trumpesniems kirpimams skirtas galvutes, kad patrumpintumėte ant kaklo augančius plaukus. Iššukuokite plaukus ir
įsitikinkite, kad apkirpote tolygiai. Paryškinkite žandenas ir kaklo liniją pagal aukščiau esančius nurodymus.
Jei norite trumpai apkirpti plaukus šonuose ir nugaros pusėje, žr. paveikslėlį S.
Šie patarimai padės Jums patiems nesunkiai kirpti plaukus namuose. Daugiau patarimų ir pasiūlymų rasite apsilankę gamintojo
interneto svetainėje www.wahl.com.
Dėmesio: taip pat galite apkirpti žandenas tada, kai kerpate plaukus palei ausis.

Išmetimas
Šis simbolis, esantis ant prietaiso, reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre.

Peiliukams garantija netaikoma
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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