PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1400-0320
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau, kad nesusižeistumėte ir
nenukrėstų elektros srovė. Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite visas instrukcijas ir įsi kinkite, kad gerai jas supratote.

Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę k žmonių plaukams kirp .

Gyvūnų kailiui ir plaukams kirp naudokite specialią gyvūnams pritaikytą kirpimo mašinėlę.

Naudokite prietaisą k pagal instrukcijose nurodytą paskir .
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Laikykite prietaiso pakuotę toliau nuo mažų vaikų, kad jie, žaisdami su pakuotės detalėmis, neuždustų.
Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir ﬁzinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė dėl savo
neprityrimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky arba prižiūrimi už jų saugumą
atsakingų asmenų. Prietaiso naudotojai turėtų gerai supras grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu. Neleiskite vaikams
žais su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy ir tvarky prietaiso.
Išsaugokite naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Jei parduodate ar perduodate prietaisą ki ems
naudotojams, pridėkite ir naudojimo instrukcijas.
Junkite prietaisą k į nkamos įtampos kintamosios srovės lizdą. Informaciją apie prietaiso naudojamą srovės įtampą rasite
e ketėje.
SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus bū nai sutepkite alyva ir palikite dirb laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju
nuo susidariusios trin es peiliukai gali pradė kais ir peš plaukus, be to, prietaisas gali suges .

DĖMESIO:

Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo ar kitų vandens pripildytų talpyklų. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose.
Baigę naudo prietaisą, visada ištraukite jo kištuką iš rozetės. Neleiskite ant prietaiso patek vandens, net ir jam esant
išjungtam.

Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Nemėginkite jų trauk iš vandens. Iš karto ištraukite prietaiso
kištuką iš mai nimo lizdo.

Jei buvote įmetę prietaisą į vandenį, daugiau jo nebenaudokite.

NELEISKITE, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių.

Kaip papildomą saugumo priemonę, rekomenduojame naudo pa kimą ne s presnės nei 30 mA srovės liekamosios srovės
įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

Išjunkite prietaisą iš rozetės prieš jį valydami ar taisydami.

Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra sugedęs, buvo nukritęs ant grindų arba jeigu yra pažeistas jo mai nimo laidas. Norėdami
pakeis pažeistą laidą nauju, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą ar kitą įgaliotą specialistą, kad išvengtumėte
grėsmės sveikatai.

Prietaisas turėtų bū taisomas k įgaliotame klientų aptarnavimo centre, naudojant originalias gamintojo atsargines dalis.
Prietaisą taisy turėtų k patyrę specialistai, apmoky dirb su elektriniais prietaisais.

Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.

Norėdami išjung prietaisą iš rozetės, netraukite už laido ar pa es prietaiso.

Neneškite prietaiso, laikydami jį už laido. Nenaudokite laido kaip rankenėlės.

Nevyniokite laido aplink prietaisą.

Laikykite laidą ir prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.

Naudodami prietaisą ir padėdami jį saugo , įsi kinkite, kad prietaiso laidas nėra susisukęs ar sulinkęs.

Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

Ilgai naudojant prietaisą, prietaiso ašmenys gali įkais . Naudodami prietaisą, darykite reguliarias pertraukėles, kad ašmenys
atvėstų.

Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0°C ar aukštesnėje nei +40°C temperatūroje. Venkite esioginių saulės spindulių.

Prietaisas nepritaikytas komerciniam naudojimui.

Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas a nka Europos Sąjungos
elektromagne nio suderinamumo direktyvą 2014/30/EC ir mažos įtampos direktyvą 2014/35/EC.

Gamintojas neatsako už žalą ir gedimus, atsiradusius ne nkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą.

Sudedamosios dalys
A. Ašmenys
B. Kirpimo ilgio valdiklis
C. ON/OFF mygtukas
D. Laidas
E. Reguliavimo varžtas
F. Kirpimo ilgio valdiklio užraktas
G. Kirpimo šukutės
H. Ašmenų apsauga
I. Valymo šepetėlis
J. Aliejukas ašmenims
Nepavaizduota: papildomos kirpimo galvutės, žirklutės ir plaukų šukos (priklausomai nuo modelio).
2

Naudojimas, įjungus į rozetę





Patepkite ašmenis aliejuku (6 pav.).
Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
Naudodami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą (1A pav.).
Baigę naudo prietaisą, paspauskite ON/OFF mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą (1B pav.). Ištraukite prietaiso kištuką iš
rozetės.
Naudojant 1400 mašinėlės modelį, galite išgirs spragtelėjimą, kai įjungiate prietaisą. Taip atsi nka dėl kintamosios srovės varomojo
bloko sąsūkos momento. Tai visiškai normalu ir nereiškia, kad prietaisas sugedo. Jei girdite nenutrūkstamą garsą, reikia pagal elektros
srovės įtampą pareguliuo reguliavimo varžtą (E) (žr. skil žemiau).

Reguliavimo varžto naudojimas
Op malūs mašinėlės nustatymai buvo parink dar gamykloje. Tačiau dėl srovės įtampos svyravimų gali tek iš naujo nustaty
ašmenų amplitudę. Naudodami reguliavimo varžtą (E), galėsite tai padary patys. Tam naudokite atsuktuvą.

Paspausdami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą (1A pav.).

Sukite reguliavimo varžtą (E) laikrodžio rodyklės kryp mi tol, kol išgirsite speciﬁnį garsą (2A pav.).

Tuomet sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio garso (2B pav.).

Kirpimo ilgio reguliavimas






Nenaudojant kirpimo galvučių, prietaisas kirps plaukus iki maždaug 0,7 mm ilgio.
Galėsite pasirink 0,7-3 mm kirpimo ilgį, net jau pradėję kirp .
Žemyn pastumkite kirpimo ilgio užraktą (3B pav.).
Reguliuojant šone esančią reguliavimo rankenėlę (4A pav.), galėsite pasirink vieną iš automa škai nustatytų kirpimo ilgių.
Pastūmus kirpimo ilgio užraktą į viršų (3A pav.), bus nustatomas įpras nis kirpimo ilgis (apie 0,7 mm).

Kirpimo galvučių prijungimas ir nuėmimas



Prijunkite kirpimo galvutę prie ašmenų, paspausdami ją rodyklės kryp mi taip, kad ji užsiﬁksuotų (5a pav.).
Nuimkite kirpimo galvutę, patraukdami ją rodyklės kryp mi (5b pav.).

Kirpimas, naudojant kirpimo galvutes
Priklausomai nuo modelio, prietaisas parduodamas su įvairiomis kirpimo galvutėmis. Taip pat papildomai galite įsigy #1 (4,5 mm), #2
(6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) ir reguliuojamo ilgio (4-18 mm) kirpimo galvutes.

Norint, kad prietaisas kirptų plaukus iki nustatyto ilgio, reguliavimo rankenėlė turėtų bū atrakinta (4B pav.). Patraukite
kirpimo ilgio užraktą į viršų (3A pav.).

Valymas ir priežiūra









Nemerkite prietaiso į vandenį.
Kaskart baigę naudo prietaisą, pašalinkite nukirptus plaukus nuo ašmenų specialiu valymo šepetėliu.
Valykite prietaiso korpusą k minkštu skudurėliu, kurį galite šiek ek sudrėkin .
Valymui nenaudokite rpiklių ar ėsdinančių valiklių.
Prietaisas tarnaus ilgiau ir gausite geresnius rezultatus, jeigu reguliariai tepsite ašmenis aliejuku (6 pav.).
Jeigu, reguliariai valant ir tepant ašmenis aliejuku, ilgainiui suprastėja prietaiso veikimas, pakeiskite ašmenis naujais.
Kai nenaudojate prietaiso, uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu.
Padėkite prietaisą saugo , k uždengę ašmenis dangteliu.

Ašmenų kei mas

Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką (1B pav.).

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

Atsukite abu ašmenų varžtus. Nuimkite apa nius ir viršu nius ašmenis (8 pav.).
Ašmenų prijungimas (1400 prietaiso modelis)

DĖMESIO: reguliavimo rankenėlė (B) turėtų bū atrakinta. Ją atrakinsite, patraukdami užrakto mygtuką (E) į viršų (3A pav.).

Uždėkite viršu nius ašmenis ant varomojo smaigo.

Prieš surinkdami ašmenis, patepkite juos aliejuku (6 pav.).

Prijungę apa nius ir viršu nius ašmenis, įstatykite abu varžtus.

Norėdami išlygiuo viršu nius ir apa nius ašmenis (7 pav.):
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Įsi kinkite, kad viršu niai ašmenys stovi lygiagrečiai apa niams ašmenims. Palikite 0,5 – 1,0 mm tarpą, prieš
įsukdami varžtus.
Palikite tokio pačio dydžio tarpą, kai tvir nate apa nius ašmenis, prieš tai juos išvalę. Priešingu atveju rizikuojate
susižeis .
Įsukite abu varžtus (8 pav.).

Išme mas ES šalyse
Nemeskite prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite a tarnavusį prietaisą į specialų bui nės technikos perdirbimo
punktą.
Tinkamai išmesdami prietaisą, saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą.

Garan ja
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Prietaisą įsigijęs asmuo išlaiko visas savo, kaip pirkėjo, teises, kurių ši garan ja neapriboja.
WAHL GmbH garantuoja, kad WAHL bui nės technikos prietaisai parduodami be defektų.
Dalims, kurios naudojamos nusidėvi, t.y. skustuvo peiliukams, variklio detalėms, ašmenų rinkiniams, prijungiamoms
galvutėms, baterijoms ir pan., garan ja nesuteikiama.
Garan ja taip pat negalioja, jeigu:

Prietaisas buvo naudojamas ne nkamai, neatsakingai, ne pagal naudojimo taisykles;

Prietaisas buvo pažeistas pernelyg smarkiai jį spaudžiant, ne nkamai naudojant arba dėl išorinių veiksnių poveikio;

Gedimas įvyko dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo;

Prietaisas buvo taisomas ne WAHL GmbH įmonės personalo arba ne įgalioto techninio aptarnavimo centro darbuotojų.
Garan nis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo datos arba prekės pristatymo pirkėjui datos, bet yra ne ilgesnis nei
3 metai. Išsaugokite pirkimo čekį ar prekės pristatymo lapelį, nes, prietaisui sugedus, k taip galėsite įrody , kada ir kur
įsigijote prietaisą.
WAHL GmbH įsipareigoja nemokamai pašalin garan niu laikotarpiu įvykusius gedimus, apie juos informavus per tris
savaites po gedimo atsiradimo. Prietaisai taisomi WAHL GmbH gamykloje ir WAHL GmbH įgaliotuose techninio aptarnavimo
centruose. Įmonė pasilieka teisę pakeis sugedusį prietaisą kitu iden škos konstrukcijos prietaisu. Ki pirkėjo reikalavimai,
pvz. išlaidų padengimas, kainos sumažinimas, kompensacijos už pa rtą žalą sumokėjimas ir pan., netenkinami. Garan nis
laikotarpis, prietaisą taisant pagal garan jos reikalavimus, neilginamas.
Prietaisą taisant pagal garan jos sąlygas, pakeistos prietaiso dalys arba, jeigu prietaisas keičiamas nauju, taisy atneštas
prietaisas tampa WAHL GmbH nuosavybe.
Jei į techninio aptarnavimo centrą kreipiamasi nesant bū nybės, WAHL GmbH pasilieka teisę reikalau prietaisą apžiūrint
įmonės pa rtų išlaidų apmokėjimo.
Pastebėję prietaiso gedimą ar defektą, kreipkitės į ar miausią techninio aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
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