KŪNO TRIMERIS
Modelis: WAH5640-616

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMOSI 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 sužaloti žmogų.
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 laikydami taip, kad peiliukas būtų nusuktas nuo jūsų, pastumkite elemento angos dangtelį žemyn ir nuimkite jį.
Įdėkite vieną AAA tipo elementą.
Uždėkite dangtelį.
Norėdami, kad elementas ilgiau tarnautų, po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą (padėtis „OFF“).
Pakeiskite elementą tuoj pat, kai pajusite, jog trimeris veikia lėčiau nei įprasta, kad nepradėtų pešti plaukų.

Plaukų kirpimo peiliukų naudojimas
1.
2.
3.

Įsitikinkite, kad trimeris išjungtas (padėtis „OFF“).
Pasukite trimerio peiliuką prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
Uždėkite trimerio peiliuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos.

Antakių kirpimas
Uždėkite specialų antgaliuką, skirtą antakiams kirpti (A pav.). Šio specialaus antgalio dėka galėsite kirpti ir formuoti antakius. Antakius
kirpkite šukuodami juos plaukų augimo kryptimi, kaip nurodyta žemiau.
PASTABA: šį antgalį naudokite tik antakiams kirpti. Būkite atsargūs, nekirpkite per arti akių. Taškeliai, esantys ant siaurojo peiliuko
antgalio ir ant antgaliuko antakiams kirpti gali nesutapti. Antakių kirpimo antgaliukas turi dvi kirpimo padėtis: maždaug 2mm (S) ir
4mm (L) (B pav.). Šio antgalio dėka antakius nukirpsite itin trumpai, kad galėtumėte suformuoti siauros formos antakį.
1.

2.
3.

Pasirinkite pageidaujamą ilgį. Trumpiau nukirpsite plaukelius, pasirinkę padėtį arčiau šukučių, o plaukeliai bus ilgesni, jei
pasirinksite padėtį toliau nuo šukučių. Pastaba: norėdami pasirinkti kirpimo ilgį, turite sulygiuoti ilgio nustatymo taškelius su
taškeliais, esančiais ant trimerio peiliuko. Kerpant pirmą kartą, geriau rinktis didesnį ilgį.
Pastumkite antakių kirpimo antgaliuką rodyklės kryptimi į pasirinktą padėtį. Antakių kirpimo antgaliukas turi lengvai slankioti,
priešingu atveju, jis gali būti uždėtas neteisingai.
Stumkite antakių formavimo antgaliuką, kol pajusite, kad jis tvirtai užfiksuotas. Plaukų kirpimo peiliukas turi būti uždengtas
per visą ilgį.
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Plaukų kirpimas bikinio zonoje
Plaukus bikinio zonoje kirpkite naudodami siaurą antgaliuką. Lėtai stumkite trimerį, kol suformuosite pageidaujamą šukuoseną.
Ausies 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 6mm. 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).
ĮSPĖJIMAS: nekiškite skutimo antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami pašalinti plaukus, augančius ausies išorėje, tiesiog
skuskite juos, naudodami skutimo antgaliuką.
Ūsų ir žandenų kirpimas
Ūsų ir žandenų kirpimui naudokite siaurą skutimo antgaliuką. Norėdami išretinti ūsus ar žandenas, naudokite šukytes, skirtas siaurajam
antgaliukui, ir lėtai šukuokite jomis pasirinktą zoną.
Trimerio valymas
Po naudojimo, išjunkite trimerį (padėtis „OFF“) 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.
Pastaba: nenardinkite siaurojo antgaliuko į vandenį.
NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir
elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų
surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir
užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

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