TRIMERIS
Modelis: WAH9818-016
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles.
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS!
PAVOJUS
Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:
1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti elementą.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
6. Tik prietaisui su įkraunamais elementais: prieš naudodami trimerį, ištraukite kroviklio kištuką iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Prietaiso negalima traiškyti, ardyti, kaitinti virš 100 ° C (212 ° F) arba deginti, nes kyla gaisro, sprogimo,
arba nudegimų pavojus.
Šis prietaisas su stoveliu turi būti padėtas vertikaliai.
Būtina atidi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonėms ar prietaisas naudojamas jiems kirpti ar arti jų.
Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo
nerekomenduotų priedų.
5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas,
pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
7. Į prietaiso angą, skirtą kroviklio kištukui, kiškite tik jam skirto įkrovimo transformatoriaus arba kelioninį kištuką.
8. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
9. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
10. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliuku ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti.
11. Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite į prietaisą ir tik tuomet - į elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai
nustatykite jungiklį į padėtį „OFF-0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
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3.
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SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS
Šis trimeris skirtas tik buitiniam naudojimui.
PRIETAISO ELEMENTO ĮKROVIMAS IR LED LEMPUTĖ
1.

Šis trimeris sukurtas, kad patikimai tarnautų naudojamas namuose. Prieš pirmąjį naudojimą, elementą reikėtų krauti apie
1 valandą. Jei prietaiso elementas prieš pirmąjį naudojimą nebuvo visiškai įkrautas, LED lemputė mirksės prietaiso
naudojimo metu.
2. Išimkite trimerį, kroviklį ir kitus priedus iš pakuotės.
3. Įkiškite kroviklio kištuką į trimerį. Būkite įsitikinę, kad trimeris yra išjungtas („OFF – 0“ padėtis) tuo metu, kai
kraunamas jo elementas.
4. Kroviklio kištuką kiškite į veikiantį, reikiamos įtampos elektros lizdą.
5. Kol prietaiso elementas bus kraunamas, degs LED lemputė.
6. Trimerio naudojimo metu LED lemputė degs.
7. Kai prietaiso elementas bus visiškai įrautas, LED lemputė užges.
8. Kai trimerio elementas baigia išsikrauti, LED lemputė pradeda mirksėti. Tai reiškia, kad elementas turi tik 15%
energijos. Kai lemputė pradeda mirksėti, energijos turėtų pakati kirpimui užbaigti.
9. Kai trimerio lemputė pradeda mirksėti, pranešdama, kad elemento energija baigia išsekti, ji nenustoja mirksėti, kol
trimerio elementas yra visiškai įkraunamas arba kol energija visiškai išeikvojama. Visiškai išeikvota energija reiškia,
kad nuo elemento įrovimo praėjo pakankamai daug laiko ir lemputė tuomet užgęsta. Visiškai išsikrovusiam elementui
visiškai įkrauti reikia 1 valandos.
10. Kai trimerio elementas baigia išsikrauti, reikia prijungti kroviklį prie trimerio, o kroviklio kištuką įkišti į elektros lizdą,
kad kitą kartą naudojant trimerį, jo elementas būtų maksimaliai įkrautas. Kroviklis yra suprojektuotas taip, kad neįkrautų
elemento per daug. Nenaudokite trimerio, kol jo elementas kraunamas.

11. Trimerio elementas visiškai įkraunamas maždaug per 60 minučių. Ličio jonų elementas taip pat pasižymi greito
įkrovimo savybe.
12. Prie prietaiso junkite tik gamintojo parduodamą kroviklį.
TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
• Jeigu LED lemputė nemirksėjo prieš tai, kai trimerio elementas visiškai išsikrovė, pamėginkite visiškai įkrauti elementą, kol
LED lemputė nebedegs.
• Trimeris neveikia elemento įkrovimo metu arba kai kroviklio kištukas įkištas į lizdą.
• Jeigu trimeris yra visiškai įkrautas, LED lemputė gali nedegti, jei prietaisas prijungtas prie kroviklio.
• Jeigu trimeris netikėtai nustojo veikęs, pamėginkite visiškai įkrauti jo elementą.
• Jei jūsų trimerio elementas neįsikrauna, prieš pristatydami prietaisą į servisą, atlikite šiuos žingsnius:
1. Patikrinkite, ar nesugedęs elektros lizdas, tiesiog įjungdami kitą prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įvadas nėra sujungtas su apšvietimo įvadu, dėl ko išjungus apšvietimą į elektros lizdą
nepatenka elektros srovė.
3. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai įkišti, o pats prietaisas yra
išjungtas (padėtis „OFF“).
4. Jei elektros lizdų įvadai jūsų namuose yra sujungti su saugikliu, rekomenduojame ištraukti kroviklio kištuką iš prietaiso, kai
tik saugiklis išjungiamas. Jei paliksite prietaisą, prijungtą prie neveikiančio elektros lizdo, gadinsite įkraunamą elementą.
5. Jeigu prietaisas su visiškai įkrautais elementais neveikia, įjunkite jį (padėtis „ON“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo
peiliukus (peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiūvusios alyvos).
LIČIO JONŲ ELEMENTO PAKEITIMAS, PRIETAISO ŠALINIMAS IR PERDIRBIMAS:
• Norėdami pakeisti elementą JAV, siųskite visą nepažeistą prietaisą nurodytu adresu:
Wahl Annex 3001 North Locust, Sterling, IL 61081.
• Nebandykite išimti elemento. Ličio jonų elementai gali sprogti, užsidegti ir/arba nudeginti, jei bus ardomi, sugadinti,
panardinti į vandenį arba paveikti aukštos temperatūros.
• Jei nenorite pakeisti elemento, turi būti pašalintas visas prietaisas. Nebandykite išimti ir pašalinti tik elemento. Ličio jonų
elementams gali būti taikomi vietiniai atliekų tvarkymo reikalavimai. Daugelyje šalių yra draudžiama šalinti šiuos elementus
standartinių atliekų talpyklose. Pasidomėkite savo vietos įstatymais ir reglamentais.
• Prieš išmesdami prietaisą, pasidomėkite vietiniais įstatymais ir reglamentais. Dėl perdirbimo kreipkitės į vyriausybinę atliekų
perdirbimo agentūrą, atliekų šalinimo paslaugos teikėją, pardavėją arba apsilankykite internetiniuose atliekų perdirbimo
tinklapiuose, pvz.: www.batteryrecycling.com arba www.rbrc.org
KELIONINIS KROVIKLIS
Kelioninis kištukas yra naudojamas, siekiant apsisaugoti nuo atsitiktinio prietaiso įsijungimo keliaujant. Kai
kelionės kištukas įkištas į prietaisą, prietaiso įjungimo mygtukas neatliks savo funkcijos.
TRIMERIO PRIEŽIŪRA
PEILIUKŲ SUTEPIMAS
Užlašinkite vieną ar du lašelius specialios alyvos ant peiliukų nurodytose vietose (nuotrauka žemiau) tuomet pajudinkite juos peiliukų
judėjimo kryptimi, kad pasiskirstytu alyva. Alyvos perteklių nusausinkite minkšta šluoste. Uždėkite ant mašinėlės ir ją įjunkite keletui
sekundžių. Peiliukai turi būti tepami kiekvieną kartą prieš naudojimą, o po jo pilnai
išvalomi nuimant juos nuo mašinėlės. Variklio guoliai yra sutepti, todėl nemėginkite jų
sutepti!

PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!
Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį.
PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA
Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užaštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirpti
nešvarių ar šiurkščių medžiagų.
Niekuomet neplaukite peiliukų vandeniu, nes jie gali pradėti rūdyti. Valykite peiliukus specialiu rinkinyje esančiu šepetėliu.
TRIMERIO VALYMAS/LAIKYMAS
Prieš padėdami trimerį, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisams su gerai sukimbančiu paviršiumi
valyti naudokite drėgną šluostę, tik nevalykite ja peiliukų. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų niekas negalėtų sugadinti.
Šį prietaisą reikia laikyti saugioje vietoje, kurioje jis negalėtų būti pažeidžiamas, kaitinamas daugiau, nei 100°C (212°F) ar
sudeginamas.

SPECIALŪS PRIEDAI
Jūsų trimerio komplekte yra keletas priedų, kurių pagalba pasieksite idealius rezultatus kiekvieną kartą
naudodami prietaisą. Trimeriu galite tvarkingai apkirpti smailią barzdelę, barzdą, ūsus, plaukus ant
sprando, žandenas, plaukus apie ausis, antakius ir bet kurias kitas kūno vietas. Taip pat šis trimeris
puikiai tiks visai šeimai, norint atlikti paprastus kirpimus, pagražinti šukuoseną iki apsilankymo pas
kirpėją arba suformuoti šukuosenos kontūrą kaklo srityje.
• Keičiamos įvarių dydžių šukutės kiekvieną kartą leis lengvai ir tvarkingai nukirpti plaukus.
Norėdami šukytes uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksatorių
žemyn.
• Nuimami peiliukai leis greitai pakeisti standartinio pločio peiliuką, skirtą plaukų kirpimui, į siaurą
peiliuką, kuriuo galėsite formuoti ūsų, barzdelės ar kitų vietų kontūrą ir nukirpti likusius pavienius
plaukelius.
• Norėdami nuimti peiliukus, tiesiog traukite juos nuo prietaiso, suėmę už viršutinės dalies.
Norėdami uždėti peiliukus, tiesiog įkiškite įsikišimą, esantį ant peiliuko, į ertmę, esančią ant
prietaiso ir spausdami žemyn užfiksuokite juos.
• Kai kirpimo peiliukai atšips arba kai norėsite įsigyti papildomų antgaliukų savo trimeriui, tiesiog
kreipkitės į atstovą (kontaktus rasite paskutiniame naudojimo instrukcijos puslapyje).
• Savaime pasigalandantys peiliukai, pagaminti iš aukščiausios rūšies karbono, ir didelis jų
suspaudimo laipsnis leidžia išlaikyti peiliukų formą ir aštrumą dar ilgiau.
BARZDOS KIRPIMAS IR KONTŪRO FORMAVIMAS
Žemiau pateikiami rekomenduojami plaukų kirpimo ilgiai ir patarimai. Jūs galite atrasti kitus kirpimo
būdus, kurie jums tiks labiau.
1. Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi, kad rastumėt visus pavienius ilgesnius
plaukelius.
2. Uždėkite ant mašinėlės šešių pozicijų plaukų kirpimo antgalį. Atsukę šukutes į save,
nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį. Kirpkite žandenų plaukus, lengvai
stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus
#1 – labai trumpi (2mm)
prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos nevienodai ir žymiai trumpiau, nei nurodyta.
#2 – trumpi (4mm)
Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau
#3 – vidutinio ilgio (6mm)
tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir prie ausų nukirpti trumpiau,
#4 – ilgesni už vidutinį ilgį (8mm)
o smakro ir plaukus prie veido kirpti, nustatydami ilgesnį ilgį.
#5 – ilgi (10mm)
Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką ir
#6 – ilgiausi (12mm)
nustatėte tinkamą plaukų kirpimo ilgį.
3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Pradėkite nuo barzdos po
smakru, formuodami kontūrą palei žandikaulio liniją. Tęskite, išryškindami plaukų liniją palei
ausis ir tuomet formuokite plaukų linijos kontūrą.
4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite
suformuotą barzdos kontūrą, nuskusdami plaukelius žemiau barzdos.
5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro.
PLAUKŲ KONTŪRO, ŽANDENŲ, ŪSŲ IR BARZDOS DAILINIMAS, NAUDOJANT
KIRPIMO PEILIUKUS
Lėtai stumkite trimerį, formuodami tvarkingą pageidaujamų zonų šukuoseną.
KOJŲ IR RANKŲ PLAUKŲ SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS
Tiesiog kirpkite kojų ar rankų plaukus, stumdami trimerį aukštyn, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpdami plaukus pirmą
kartą, pasirinkite didesnį reguliuojamų šukučių ilgį, tuomet palaipsniui jį mažinkite, kol nukirpti plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs
norite.
KRŪTINĖS IR KAKLO PLAUKŲ SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS
Stumkite trimerį aukštyn liemeniu, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Švariam plaukų kirpimui be įdrėskimų, naudokite 1
numerio plaukų ilgio reguliavimo šukutes.
NOSIES PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĮ ANTGALĮ
Įsitikinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite siaurąjį antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm.

AUSIES PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĮ ANTGALĮ
Įsitikinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite trimerio antgalį į išorinę ausį ne giliau,
nei 5mm.
ĮSPĖJIMAS: nekiškite trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami nukirpti plaukus ausies išorėje, tiesiog braukite
siauruoju antgaliuku per ausies paviršių.

ANTAKIŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĮ ANTGALĮ
Lėtai stumkite trimerį, kirpdami nepageidaujamus plaukelius. Norėdami tvarkingai ir tolygiai nukirpti antakių plaukelius, lėtai
judinkite trimerį, atitraukdami jį toliau ar priglausdami arčiau odos, priklausomai nuo to, kokio ilgio plaukų pageidaujate. Nespauskite
trimerio link plaukų, nes galite nukirpti per trumpai.
Taip pat antakių kirpimui galite naudoti trimerio plaukų kirpimo peiliukus ir 2 arba 3 numerio ilgio reguliavimo šukutes. Stumkite
trimerį plaukų augimo kryptimi (nuo nosies link smilkinių). Kirpdami antakių plaukus, nepamirškite saugoti blakstienų.
PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES
Norėdami ant kirpimo peiliukų uždėti plaukų kirpimo ilgio reguliavimo šukutes, laikykite jas dantukais
aukštyn. Užfiksuokite šukutes, spausdami jas žemyn ties galine kirpimo peiliukų dalimi.
PLAUKŲ KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTĖS:

PLAUKŲ KANTAVIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES
Trumposios šukutės pažymėtos vienu brūkšneliu, vidutinio ilgio - dviem brūkšneliais, o ilgosios – trimis. Šios šukutės idealiai tinka
ūsų išryškinimui, retinimui, formos suteikimui, o taip pat visų veido plaukų kirpimui. Naudodami plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias
šukutes, plaukus kirpkite šukuodami juos augimo kryptimi. Jei plaukus norite nukirpti trumpiau, kirpkite prieš plaukų augimo kryptį.
PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES:
Pirmą kartą kirpdami plaukus, kirpkite nedidelėmis zonomis, kol įgusite ir perprasite, kokio ilgio plaukai lieka
naudojant skirtingas šukutes. Visuomet pradėkite naudodami didžiausio ilgio plaukų kirpimo šukutes (ar
nustatykite didžiausią ilgį, jei naudojate reguliuojamas šukutes), tik po to, jei norite nukirpti plaukus trumpiau,
rinkitės trumpesnes šukutes.
Atminkite, kad tarp apsilankymų pas profesionalų kirpėją, plaukai auga tolygiai, todėl viskas, ko gali prireikti, kad
jūsų šukuosena atrodytų gražiai ir tvarkingai, tai tik patrumpinti plaukus apatinėje galvos dalyje žemiau ausų
linijos.
Kad nukirptumėte plaukus tolygiai, kirpkite juos taip, kaip laisvai juda pati mašinėlė. Nestumkite plaukų kirpimo
mašinėlės „per jėgą“, pasirinkę didesnį greitį.
1. Pradėkite kirpti, šukuodami plaukus natūralia jų augimo kryptimi.
2. Uždėkite ant plaukų kirpimo mašinėlės didžiausio kirpimo ilgio šukutes ir pradėkite kirpti
plaukus galvos šonuose, nuo apačios kildami aukštyn. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę
laisvai, šukučių dantukus nukreipę aukštyn, o pačias šukutes tolygiai galvos linijai. Lėtai
pastumkite plaukų kirpimo mašinėlę į priekį, braukdami šukutėmis per plaukus. Kirpkite
plaukus po nedidelį plotą.
Šiuos žingsnius pakartokite kirpdami abu galvos šonus ir apatinę galvos dalį virš spando.
Jei plaukus norite nukirpti trumpiau, rinkitės mažesnio ilgio šukutes (arba nustatykite mažesnį ilgį, jei naudojate
reguliuojamas šukutes), arba stipriau prispauskite šukutes prie galvos, nepalikdami jokio atstumo tarp šukučių ir
galvos odos.
Visa ši procedūra reikalauja įgūdžių, todėl, kerpant plaukus pirmus kartus, visuomet geriau palikti juos truputį
ilgesnius, nei nukirpti per trumpai.
Kirpdami plaukus viršugalvyje, jūs nukirpsite juos pakankamai trumpai, naudodami 1“ ilgio šukutes (jei jūsų rinkinyje yra 1 ¼“ arba
1 ½“ ilgio šukutės, galite naudoti jas, tuomet plaukai bus šiek tiek ilgesni). Laikydami plaukų kirpimo šukutes lygiagrečiai galvos
linijai, kirpkite plaukus nuo priekio link pakaušio. Vėlgi, kerpant pirmus kartus, visuomet geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.
DĖMESIO!

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

