TRIMERIS AUSŲ – NOSIES PLAUKAMS IR ANTAKIAMS KIRPTI
Modelis: WAH5560-1801

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Naudodami trimerį, privalote laikytis saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau pateiktas taisykles.
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS.
ĮSPĖJIMAS
1.
2.
3.
4.

Kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės, ar jis yra naudojamas arti vaikų, neįgalių asmenų ar jiems kirpti, būtina atidi
priežiūra.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite susižaloti.
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.
2.
3.
4.
5.

Trimerį laikykite taip, kad peiliukas būtų atsuktas į jus. Laikydami už viršutinės trimerio dalies, pasukite apatinę prietaiso dalį
laikrodžio rodyklės kryptimi.
Įdėkite vieną AA tipo elementą į angą, teigiamu elemento poliumi žemyn.
Uždėkite abi trimerio dalis vieną ant kitos ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami, kad elementas ilgiau tarnautų, po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą.
Pakeiskite elementą tuoj pat, kai pajusite, jog trimeris veikia lėčiau nei įprasta, kad nepradėtų pešti plaukų.

PLAUKŲ KIRPIMO ANTGALIUKŲ KEITIMAS
1.
2.
3.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
Laikykite trimerį už vidurinės dalies, pasukite plaukų kirpimo antgaliuką prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
Laikykite trimerį už vidurinės dalies, uždėkite plaukų kirpimo antgaliuką ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol
užsifiksuos.
* Nuimdami ar uždėdami plaukų kirpimo antgaliuką, niekada nelaikykite trimerio už apačios.
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PRIEŠ PRADEDANT KIRPTI PLAUKUS
Nuimkite apsauginį dangtelį ir įjunkite trimerį, pastumdami jungiklį aukštyn.
ANTAKIŲ KIRPIMAS
Naudodami besisukantį, siaurąjį ar dailinimo antgaliuką, švelniai braukite peiliukais per tą vietą, kurią norite nukirpti. Kerpamų
plaukelių ilgį galite reguliuoti didindami/mažindami atstumą tarp kerpančio peiliuko ir odos. Jei jūsų rinkinyje yra specialios šukutes
antakiams kirpti, galite naudoti jas.
NOSIES PLAUKŲ KIRPIMAS
Įsitikinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite trimerio antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm. Tvirtai laikykite prietaisą,
stenkitės neliesti odos, nes gali kutenti.
AUSŲ PLAUKŲ KIRPIMAS
Įsitikinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite besisukantį trimerio antgalį į išorinę ausį ne
giliau, nei 5mm. DĖMESIO: nekiškite besisukančio trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami nukirpti plaukus ausies
išorėje, tiesiog braukite besisukančiu trimerio antgaliuku per ausies paviršių (taip pat galite naudoti ir skutimo antgaliuką).
ŪSŲ IR ŽANDENŲ KIRPIMAS
Norėdami kirpti ūsus ar žandenas, naudokite dailinimo antgaliuką, ir lėtai braukite juo per plaukelius pasirinktoje zonoje.
PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Po naudojimo, išjunkite trimerį 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.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
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