PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ
WAHL WAH79111-1616
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite
visus saugumo perspėjimus.
DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažin mir es ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:
1. Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo.
2. Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.
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3.

Laikykite ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkris į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų patektų vandens
ir kitų skysčių.
4. Baigę naudo prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.
5. Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažin nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), 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. Šie žmonės turėtų gerai supras pavojus, kylančius naudojan s prietaisu. Neleiskite vaikams žais su prietaisu. Neleiskite
suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valy ir taisy prietaiso.
 DĖMESIO: stenkitės, kad prietaisas visuomet būtų sausas. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių.
Naudokite ir laikykite prietaisą k sausose patalpose.
 Naudokite prietaisą k pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskir . Naudokite k gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.

Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas, nes kitaip rizikuojate susižeis . Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo
centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.

Laikykite prietaiso laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.

Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeis jo ašmenys ar jiems trūksta dantukų, nes galite susižeis .
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
Prietaisas yra skirtas naudojimui namuose.

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

Apa niai ašmenys
Ašmenų šliaužiklis ( k „Mul -cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
Kirpimo rankenėlė ( k „Mul -cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
Mygtukas
Viršu niai ašmenys
Galios varžtas

Mašinėlės priežiūra
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 .
Šios WAHL kirpimo mašinėlės ašmenys buvo patep specialiu aliejumi ir išlygiuo dar gamykloje. Vis dėlto naudojant prietaisą kartais ašmenys
gali atsidur ne nkamoje padėtyje. Jeigu išėmėte ašmenis valymui ar kei mui, taip pat reikės iš naujo juos išlygiuo .
Kad suprastumėte, ar reikia sureguliuo ašmenų padė , palyginkite savo prietaiso ašmenų padė su G paveikslėlyje pavaizduotu prietaisu.
1. Jei Jūsų prietaisas turi kirpimo reguliatorių, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padė (H pav.).
2. Tarp kraš nių viršu nių ašmenų dantukų ir apa nių ašmenų turėtų bū maždaug 1/32" (0,64 mm) atstumas, kad mašinėlė nekirptų
pernelyg trumpai ir neliestų odos.
3. Viršu nių ašmenų kairiausiasis dantukas turėtų uždeng pirmą mažą apa nių ašmenų dantuką arba atsidur kairiau jo.
4. Viršu nių ašmenų dešiniausiasis dantukas turėtų lies didelį apa nių ašmenų dantuką.
Jei ašmenys išlygiuo ne nkamai, ant ašmenų užlašinkite WAHL kirpimo mašinėlėms skirto aliejuko. Keletui sekundžių įjunkite kirpimo mašinėlę,
tada išjunkite ją ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atsargiai atsukite varžtus ir sureguliuokite ašmenis pagal aukščiau pateiktus nurodymus 2-4.
Išlygiavę ašmenis, vėl prisukite varžtus. Ašmenys – vienintelė kirpimo mašinėlės detalė, kurią gali tvarky ir reguliuo pats naudotojas (I pav.).
Aliejukas (J pav.)
Kaskart keletą kartų nukirpę plaukus, patepkite mašinėlės ašmenis specialiu aliejuku. Užlašinkite keletą WAHL plaukų kirpimo mašinėlėms skirto
aliejuko lašų ant ašmenų dantukų. Naudokite k kartu su prietaisu parduodamą WAHL kirpimo mašinėlių aliejuką. Kadangi WAHL mašinėlės
ašmenys pasižymi dideliu greičiu, rinkitės k nkamos rūšies aliejuką. Nenaudokite aliejuko plaukams, riebalų ar aliejaus, sumaišyto su žibalu ar
rpikliais, nes storas riebalų sluoksnis, likęs rpikliams išgaravus, sulė ns mašinėlės darbą. WAHL kirpimo mašinėlių aliejukas padengia ašmenis
labai plonu natūralaus aliejaus sluoksniu, kuris neišgaruos ir nesulė ns prietaiso veikimo.
Varžtas-galios valdiklis (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose)
Jei Jūsų mašinėlė turi galios valdiklį, op malūs mašinėlės nustatymai buvo parink dar gamykloje. Tačiau jeigu Jūsų namuose teka mažos
įtampos srovė, gali bū , kad reikės juos nustaty iš naujo.
Kad nustatytumėte prietaiso galią, plas kiniu šepetėliu, atsuktuvu ar plona moneta sukite reguliavimo varžtą laikrodžio rodyklės kryp mi 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 mašinėlei nešio ir judin . Sudarykite sąlygas patogiam mašinėlės naudojimui – įsi kinkite, kad prietaiso laidas nesusisukęs ir
neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugo , suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo pakuotę arba specialų
saugojimo maišelį (jeigu toks yra).

2

Kai kurie prietaiso modeliai turi poliarizuotą kištuką. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko
kimybei sumažin . Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali bū įstatomas vieninteliu būdu. Jei nepavyksta įstaty kištuko, apsukite jį. Jeigu vis
ek nepavyksta įstaty kištuko, kreipkitės į kvaliﬁkuotą specialistą, kad jis įrengtų nkamą elektros lizdą. Pa es kištuko nekeiskite ir
nemodiﬁkuokite.
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 reguliuo
nustatymus, patogiai laikydami mašinėlę rankose.
Reguliatorius leis paįvairin kirpimą, nes galėsite be papildomų galvučių palaipsniui sumažin ar padidin kirpimo ilgį. Kai rankenėlė yra
viršu nėje pozicijoje, bus pasirinktas kirpimas, i n trumpai nukerpan s plaukus (H1 pav.). Palenkdami rankenėlę žemyn, pamažu didinsite
kirpimo ilgį. Reguliatoriui esant pačioje žemiausioje padėtyje, plaukai bus kerpami panašiai kaip su 3 mm galvute (H2 pav.).
Kirpimo reguliavimo rankenėlė taip pat leis prailgin ašmenų tarnavimo laiką, nes kiekviena padė s naudoja skir ngą kirpimo kampą. Be to, jei,
intensyviai kerpant plaukus, ašmenys užsikimšo plaukais, reguliatorius padės pašalin tarp dviejų ašmenų dalių susirinkusius plaukus, nenuimant
ašmenų. Mašinėlei esant įjungtai, keletą kartų greitai perjunkite rankenėlę iš trumpo į ilgo kirpimo padė . Jei tai darysite, kaskart baigę kirp
plaukus, ašmenys mažiau užsikiš nukirptais plaukais. Jei mašinėlė nustoja veik ir valymas nepadeda, gali bū , kad atšipo ašmenys. Pakeiskite
juos naujais arba nuneškite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą, kad jie būtų pagaląs .

WAHL patarimai sėkmingam plaukų kirpimui namuose
Prieš kerpant plaukus
1. Jūsų kirpimo mašinėlė turėtų bū švari, patepta aliejuku ir puikiai veik .
2. Jei turite plas kinį plaukų kirpimui skirtą apsiaustą, apsukite jį aplink kaklą ir suriškite taip, kad į apykaklę neprikristų plaukų. Jei tokio
apsiausto neturite, galite naudo rankšluos .
3. Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, ant taburetės ar kėdės taip, kad jo viršugalvis atsidurtų Jūsų akių lygyje.
4. Gerai iššukuokite plaukus. Patogiai, neįsitempę laikykite mašinėlę delne taip, kad jos e ketė būtų greta smiliaus. Taip galėsite patogiai
ir ksliai valdy kirpimo procesą.
DĖMESIO: norėdami prijung 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 turė :

Reguliuojamo ilgio kirpimo galvutes. Viena galvutė, keletas kirpimo ilgių.

Skir ngo ilgio juodų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis.

Skir ngo ilgio spalvotų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Spalvos padės greitai parink
reikiamo ilgio galvutę.
Kirpimas, naudojant prijungiamas reguliuojamas galvutes
Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parink s nuo 3 mm iki 16 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (M pav.).
Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parink s nuo 19 mm iki 32 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (N pav.).
Galėsite pakeis kirpimo ilgį, nykščiu stumtelėdami reguliavimo rankenėlę ir taip nustatydami kitą padė . Abi šios reguliuojamos galvutės turi
ﬁksuotas kirpimo padė s su milimetrais nurodytu kirpimo ilgiu, kad naudotojui būtų lengviau orientuo s.
Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali bū naudojama plotui nuo ausų iki viršugalvio kirp (O1 pav.).
Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali bū naudojama plotui tarp sprando ir ausų kirp (O2 pav.).
Kirpimas, naudojant atskiras (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 įsigy iš prekybos agento arba užsisaky esiai iš WAHL.
Kirpimo galvučių sąrašas:

31 mm – juoda/balta;

16 mm – juoda/geltona;

3 mm – juoda/raudona;

19 mm – juoda/šviesiai viole nė;

38 mm – k juoda;

6 mm – juoda/viole nė;

Dešinės ausies – k juoda;

10 mm – juoda/tamsiai mėlyna;

22 mm – juoda/žalia;

Kairės ausies – k juoda.

25 mm – juoda/šviesiai mėlyna;

13 mm – juoda/oranžinė/rožinė;

Plaukų kirpimas
Vidu nio ilgio ir ilgas plaukų kirpimas (P pav.)
Kai pirmą kartą kerpate plaukus, pradėkite apkirpdami k nedidelį plotą, kad suprastumėte, ar Jus tenkina kirpimo ilgis. Visuomet pradėkite
naudodami ilgiausio kirpimo galvutę. Tada, jei norite dar patrumpin plaukus, prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes arba, jeigu naudojama
reguliuojamo ilgio galvutė, nustatykite trumpesnio kirpimo parink .
Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirp k galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselė ir tvarkingi.
Jei norite tolygiai apkirp visą galvą, priderinkite rankos judesius prie mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagrei n
proceso.
1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryp mi.
2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirp 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 k nedidelį kiekį plaukų.
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Tokiu pačiu būdu apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.
Jei norėtume plaukus nukirp dar trumpiau, pakeiskite kirpimo priedą į galvutę, skirtą trumpesniam kirpimui. Nustatykite trumpesnio kirpimo
padė , jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutes, arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.
Plaukų kirpimui reikia pa r es, ir keletą pirmų kartų geriau palik plaukus šiek ek ilgesnius.
Viršugalvį gana trumpai apkirpsite, naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38 mm galvutes, galite jas naudo kiek
ilgesniam plaukų kirpimui. Dantukams gerai prigludus prie galvos, lėtai kirpkite plaukus nuo galvos priekio link nugaros. Keletą pirmų kartų
naudojant prietaisą, patariame rink s šiek ek ilgesnį kirpimą.
Norint palik ilgesnius viršugalvio plaukus
Jei nenaudosite kirpimo galvučių, nukirp plaukai bus ilgesni. Šukomis sukelkite 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 ausų 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 nukirp plaukai atrodys tolygiau, be to, nereikės naudo keleto kirpimo galvučių.
Plaukų palei kairę ausį kirpimas
Prijunkite prie mašinėlės kairės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę ir atsistokite taip, kad gerai matytumėte kairę ausį. Laikykite mašinėlę taip,
kad ji sudarytų smailų kampą su galvos paviršiumi. Tada pridėkite galvutę už kairės ausies palei plaukų augimo liniją. Judinkite mašinėlę apie
kairę ausį veido link ir apkirpkite plaukus nedidelius pusapskri mius primenančiais judesiais. Priklausomai nuo kerpamų plaukų ilgio gali tek
kelete vietų apkirp palei ausį esančius plaukus nesmarkiais brūkštelėjimais. Tokiu būdu kirpdami plaukus, saugokite ausį ir judinkite mašinėlę į
viršų ir į išorę. Tokiu būdu mašinėlės ašmenys geriausiai pasieks plaukus.
Dėmesio: tokiu pačiu būdu galėsite apkirp žandenas. 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 gerai matytumėte dešinę ausį. Viską darykite taip
pat, kaip ir kirpdami kairės pusės plaukus.
Baikite kirp , paryškindami apie ausį augančių plaukų linijos kontūrus, kaip aprašyta žemiau.
Plaukų linijos paryškinimas (Q pav.)
Kirpimo galvučių prijung nereikės. Jei mašinėlė turi reguliuojamo ilgio ašmenis, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padė . Iššukuokite
plaukus taip, kaip pageidaujate. Pradėkite kirpdami plaukus tarp ausies ir žandenų, kaip pavaizduota kairėje Q 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, apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, nustatykite norimą ilgį, priglauskite prie odos ir kirpkite, stumdami
mašinėlę žemyn.
Iššukuokite plaukus ir įsi kinkite, kad abi pusės apkirptos vienodai. Įsi kinkite, kad visa galva apkirpta tolygiai.
Trumpas plaukų kirpimas ir kirpimas ežiuku (R pav.)
Pradėkite kirp , prijungę ilgiausio kirpimo galvutę. Kirpkite plaukus nuo kaklo link viršugalvio. Kirpimo galvutė turėtų lygiai priglus prie galvos.
Lėtai judindami mašinėlę, kirpkite plaukus taip, kaip pavaizduota paveiksliuke.
Tokiu pačiu būdu iš apačios į viršų apkirpkite visą galvą. Tada kirpkite plaukus prieš jų augimo kryp nuo kaktos link viršugalvio ir išlyginkite
šonus.
Kad viršugalvis atrodytų „plokščias“, viršugalvio 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 įsi kinkite, kad
apkirpote tolygiai. Paryškinkite žandenas ir kaklo liniją pagal aukščiau esančius nurodymus.
Jei norite trumpai apkirp plaukus šonuose ir nugaros pusėje, žr. S pav.
Šie patarimai padės Jums pa ems nesunkiai kirp plaukus namuose. Daugiau patarimų ir pasiūlymų rasite apsilankę gamintojo interneto
svetainėje www.wahl.com.

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmes a tarnavusį prietaisą kartu su bui nėmis
atliekomis. Saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą – už krinkite pakarto nį prietaisą sudarančių medžiagų panaudojimą. Nuneškite
a tarnavusį prietaisą į specialų bui nių atliekų perdirbimo punktą.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt
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