PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ SU LIČIO JONŲ BATERIJA WAHL

WAH9899-016
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Iliustracijos

Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, a džiai
perskaitykite visas instrukcijas.
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, pavojinga! Norėdami sumažin elektros šoko kimybę:

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kaskart baigę naudo prietaisą, išskyrus tada, kai prietaisą kraunate.

Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
Norėdami sumažin nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

Neišrinkite, nespauskite, nekai nkite virš 100C̊ ir nedeginkite preitaiso, nes galite sukel gaisrą ar sprogimą arba nusidegin .



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.

Naudokite prietaisą k su kartu parduodamu įkrovikliu. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis nauju gamintojui,
įgaliotam jo agentui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

Naudokite prietaisą k pagal nurodytą paskir ir laikydamiesi naudojimo taisyklių. Naudokite k gamintojo rekomenduojamus
priedus.

Niekada nekiškite ir neleiskite į prietaiso angas įkris pašaliniams daiktams.

Nenaudokite prietaiso su pažeistais ar sugadintais ašmenimis ir kitais priedais, nes galite susižeis veido odą.

Naudodami prietaisą, nedėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenk naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.
Išsaugokite šias instrukcijas. Prietaisas skirtas naudo k namuose.

Sausas / šlapias naudojimas
Atkreipkite dėmesį: nemerkite prietaiso į vandenį, kad ant elektroninių prietaiso dalių nepatektų vandens. Įmerkus prietaisą į vandenį,
gamintojo garan ja negalios.
WAHL plaukų kirpimo mašinėlė yra atspari vandeniui. Ją galima naudo duše ar prie kriauklės bei plau po tekančio vandens srove.
Atkreipkite dėmesį: prietaisas pritaikytas ek sausam, ek šlapiam kirpimui. Siekiant už krin Jūsų saugumą, prietaisas neveiks, prie jo
prijungus laidą.

Šis ant prietaiso esan s simbolis reiškia, kad prietaisą galima naudo duše ir vonioje.

Įkrovimas
Prietaisui negresia perkrova, taigi galite krau jį taip dažnai, kaip reikia. Tačiau baterijos tarnaus ilgiau, jei reguliariai įkrausite prietaisą, o ne
krausite jį visą laiką.
Įkraukite prietaisą, kai jo veikimas sulėtėja arba pastebite, kad sumažėjo baterijos įkrova. Įkrovimo metu žybsės įkrovimo LED lemputė.
Pasibaigus įkrovimui, LED lemputė degs visą laiką.
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Prietaisas pritaikytas naudojimui namuose. Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, leiskite jam visiškai įsikrau . Tam prireiks apie 60
minučių.
Išimkite iš pakuotės prietaisą, įkroviklio transformatorių ir priedus.
Prijunkite transformatorių prie prietaiso. Įsi kinkite, kad įkrovimo metu nustatyta OFF (0) prietaiso padė s.

4. Įstatykite įkroviklio transformatoriaus kištuką į nkamos įtampos rozetę. Prietaisui įsikrovus, LED lemputė degs visą laiką.
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Jei prietaisas baigia išsikrau , prijunkite transformatorių ir įstatykite jį į rozetę, kad, kitą kartą naudojant prietaisą, jis veiktų visu
pajėgumu. Transformatorius sukurtas taip, kad prietaisas visiškai įsikrautų, bet neįvyktų perkrova. Nenaudokite prietaiso, jam
kraunan s.
Prireiks apie 60 minučių, kad prietaiso baterija visiškai įsikrautų. Ličio jonų kirpimo mašinėlė turi greito įsikrovimo funkciją.
Junkite į prietaiso lizdą k įkroviklio transformatoriaus kištuką.

Trikdžių šalinimas



Prietaisui staiga nustojus veik , pamėginkite perjung prietaisą, įstatydami mašinėlę į įkroviklį.
Jeigu prietaisas nesikrauna, prieš nešdami jį taisy , pamėginkite pašalin problemą:
1. Įsi kinkite, kad veikia rozetė, pamėgindami įjung į ją kitą prietaisą.
2. Įsi kinkite, kad rozetei ekiama elektra ir nesuveikė automa nis srovės pertraukiklis.
3. Įsi kinkite, kad įkroviklio transformatorius nkamai prijungtas prie prietaiso ir nustatyta OFF (0) prietaiso padė s.
4. Palikus prietaisą įjungtą į rozetę, kuriai ne ekiama elektra, ar su prijungtu, bet į rozetę neįjungtu įkrovikliu, greičiau
išsikraus baterija.
5. Jei visiškai įkrautas prietaisas neveikia, paspauskite įjungimo mygtuką ON (I) ir ranka spustelėkite ašmenis. Gali bū , kad
išdžiūvo ašmenų aliejukas ir ašmenys sulipo.

Ličio jonų baterijos kei mas
Jei reikia pakeis prietaiso akumuliatorių, nuneškite visą neišrinktą mašinėlę į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą. Dėl saugumo
priežasčių naudokite k originalias gamintojo detales.
Nebandykite patys pakeis akumuliatoriaus. Ličio jonų baterijos gali sprog , užsideg ir/ar nudegin odą, jei bandysite jas išrink , leisite ant
jų patek vandens arba paliksite jas patalpose, kuriose aukšta temperatūra.

Baterijos išme mas
Draudžiama ličio jonų baterijas išmes kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į ar miausią WAHL įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą arba perdirbimo centrą.

Prietaiso savybės
Prietaisas turi keletą papildomų funkcijų, už krinančių nepriekaiš ngus rezultatus, kaskart kerpant plaukus. Galite naudo prietaisą ūsams,
smailai barzdelei, barzdai, kaklo zonos plaukams, žandenoms, antakių plaukams ir pan. kirp . Prietaisas nka visai šeimai, norint paryškin
šukuosenos formą ar apkirp kaklo zonos plaukams tarp apsilankymų pas kirpėją.
Minkšta rankenėlė leis patogiai laiky prietaisą, ksliai apkerpant trumpus plaukus.
Nuimama galvutė leis greitai transformuo prietaisą iš skustuvo į klaus kirpimo mašinėlę ūsams ir barzdai. Norėdami nuim galvutę,
patraukite viršu nį ašmenų kraštą toliau nuo korpuso. Norėdami prijung galvutę, išlygiuokite nugarinį galvutės ﬁksatorių ir ertmę vidiniame
prietaiso krašte, tada paspauskite žemyn, kad prijungtumėte prie ašmenų viršaus (A pav.).
Ašmenims nusidėvėjus ar pradėjus prastai kirp , taip pat jei norite įsigy papildomų kirpimo galvučių, kreipkitės į įgaliotą WAHL atstovą.

Valymas ir priežiūra
Skustuvo galvutės priežiūra
Geriausius rezultatus gausite, išvalydami skustuvo galvutę kaskart keletą kartų panaudoję prietaisą. Išskyrus sku mosi peiliukų ir juostelių
kei mą, kitus prietaiso tvarkymo darbus turėtų atlik k WAHL įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai.
Norėdami nuvaly skustuvo galvutę, nustatykite OFF prietaiso padė ir nuimkite galvutę, paspausdami galvutės nuėmimo mygtukus prietaiso
šonuose. Kilstelėkite galvutę į viršų.
Atsargiai pabarbenkite atvirą galvutės dalį ant kieto paviršiaus, kad pašalintumėte daugumą nukirptų plaukų (B pav.).
Sku mosi ašmenų išėmimas
Išjunkite prietaisą. Nuimkite galvutę ir, viena ranka prilaikydami skustuvą, į viršų patraukite sku mosi ašmenų juostelę. Prilaikykite jos galus
nykščiu ir rodomuoju pirštu. Naudodami kartu parduodamą valymo šepetėlį, pašalinkite tarp ašmenų susikaupusius nukirptus plaukus.
DĖMESIO: jei laikysite detalę kitaip nei nurodyta, valydami ašmenis, galite pažeis prietaisą.
Nuėmus skustuvo galvutę ir sku mosi ašmenis, galite taip pat juos perplau po tekančio vandens srove. Palikite išplautas detales išdžiū .
Baigę valy , atgal įstatykite sku mosi ašmenis, atsargiai juos paspausdami žemyn. Prijunkite sku mosi galvutę taip, kad ji spragtelėdama
užsiﬁksuotų (C pav.).
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Priklausomai nuo Jūsų barzdos tankumo, gali tek retkarčiais pakeis sku mosi detales. Jei pastebite, kad sku masis užtrunka ilgiau, pradeda
perštė veido oda arba įkaista sku mosi galvutė, laikas pakeis prietaiso sku mosi galvutę ir skustukus. Naudokite k originalias WAHL
atsargines dalis (#92025).
Ašmenų priežiūra
Trimerio ašmenys turi kslaus grūdinimo kietus kirpimo dantukus. Naudokite ašmenis atsargiai – neapdaužykite jų, saugokite juos nuo
abrazyvinių ir purvinų paviršių. Valykite ašmenis k su kartu parduodamu šepetėliu.
Taip pat galite perplau ašmenis švaraus vandens srove.
Ašmenų tepimas aliejuku
Geriausius rezultatus gausite, kaskart esant reikalui arba bent kartą per mėnesį užtepdami ant ašmenų WAHL kirpimo mašinėlių aliejuko.
Prietaiso variklio detalės yra pateptos ilgalaikiu tepalu, taigi jų tep nereikės.
Tepdami prietaiso ašmenis aliejuku, įjunkite prietaisą (ON) ir apverskite prietaisą, kad jo ašmenys žiūrėtų ŽEMYN. Išspauskite vieną ar du
aliejaus lašiukus ant ašmenų. Nuvalykite perteklinį aliejų minkštu skudurėliu.
DĖMESIO: nenaudokite labai daug aliejuko. Perteklinis aliejus ar ki skysčiai, patekę į variklį, gali pakenk prietaisui.
Ašmenų valymas ir saugojimas
Prieš padėdami prietaisą saugo , valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus nuo prietaiso korpuso ir ašmenų. Padėkite prietaisą taip,
kad jo ašmenys būtų apsaugo nuo pažeidimų, o prietaisas nebūtų suspaustas. Nekai nkite prietaiso virš 100°C ir jo nedeginkite.
Kelioninis užraktas
WAHL 9899 prietaiso modelis turi elektroninį kelionių užraktą, neleidžian atsi k nai įjung transportuojamo prietaiso.
Palaikykite įjungimo mygtuką paspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte užraktą.
Palaikykite įjungimo mygtuką paspaustą 3 sekundes, kad išjungtumėte užraktą.
Atkreipkite dėmesį: prietaisas nesikraus, užraktui esant įjungtam.
Profesionalų patarimai
1. Geriausius rezultatus gausite, prietaisui esant švariam ir sausam. Nenaudokite šlapiems ar sudrėkin ems plaukams kirp .
2. Gali prireik iki 30 reguliaraus naudojimo dienų, kol priprasite prie naujo prietaiso kirpimo sistemos. Oda iš pradžių gali šiek ek
sudirg , tačiau plaukai ir oda turėtų pamažu prisitaiky .
3. Reguliariai keiskite sku mosi galvutes ir peiliukus priklausomai nuo sku mosi dažnumo.
4. Išvalykite skustuvą, sku mosi galvutę ir peiliukus, kaskart 3-4 kartus nusiskutę barzdą.

Trumpas ir greitas sku masis
Geriausius rezultatus gausite, laikydami prietaisą taip, kad jis liestųsi prie odos visu paviršiumi. Šalindami plaukus kaklo zonoje ar virš
viršu nės lūpos, įsi kinkite, kad viršu nė skustuvo plokštė liečiasi prie odos.
Skuskite prieš ir pagal plauką. Ištempkite odą skutamoje vietoje. Atsargiai judinkite sku mo galvutę pirmyn ir atgal, daugiausiai prieš plauką.
Smarkiai nespauskite galvutės prie veido odos, nes galite apgadin galvutę, o barzdos trumpiau nenuskusite.
Išjungę prietaisą, uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu, kad juos apsaugotumėte. Reguliariai pakeiskite sku mosi galvutę ir peiliukus, kad
už krintumėte aukščiausią sku mosi kokybę.

Tankios barzdos sku mas
Pradėkite nuo mažiau tankių barzdos vietų. Judinkite skustuvą sukamaisiais judesiais nedideliame veido plotelyje, taip pašalindami plaukus,
augančius įvairiomis kryp mis. Švariai nuskutę vieną veido dalį, pereikite prie kitos, tebejudindami galvutę sukamaisiais judesiais. Pereidami
nuo vienos zonos prie kitos, švariai nuskuskite visą veidą.

Kirpimo galvučių naudojimas
Norėdami prijung kirpimo galvutę, laikykite galvutę dantukais į viršų. Pritvir nkite galvutę prie prietaiso ašmenų apačios, kad ji
spragtelėdama užsiﬁksuotų (D pav.).
Trumpos, apvalios kirpimo galvutės – E pav.
Plaukų ir ilgos barzdos kirpimo galvutės – F pav.

Kirpimas, naudojant kirpimo galvutes
Kirpimo galvutės puikiai nka barzdos trumpinimui, plaukų ilgio išlyginimui ir formos paryškinimui, taip pat trumpos barzdelės nukirpimui.
Naudodami kirpimo galvutes, kirpkite pagal plauką. Norėdami trumpiau nukirp barzdą, kirpkite prieš plauką.

Kaklo ir žandenų plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvutes
Nuimkite skustuvo galvutę ir prijunkite kirpimo galvutę, kaip aprašyta aukščiau.
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Suformuokite kaklo plaukų ar žandenų formą, pamažu judindami galvutę iš viršaus į apačią.
Dar trumpiau nukirpsite plaukus, jei, baigę kirp kirpimo galvute, prijungsite sku mo galvutę. Skustuvas puikiai ks viso kūno plaukams
šalin . Skuskite prieš plaukų augimo kryp , ištempdami odą. Kaskart baigę naudo prietaisą, nuimkite skustuvo galvutę, paspausdami
šonuose esančius mygtukus, ir gerai išvalykite valymo šepetėliu.

Barzdos kirpimas ir formavimas
Šioje skiltyje pateiksime keletą barzdos kirpimo rekomendacijų. Nebijokite eksperimentuo , kad surastumėte Jums nkamiausią metodą.
1. Iššukuokite barzdą augimo kryp mi, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
1. Prijunkite kirpimo galvutę. Pradėkite nuo ilgesnio kirpimo ilgio galvutės. Formuokite barzdos formą, kirpdami palei smakrą ilgais,
švelniais judesiais. Kerpant prieš barzdos augimo kryp , plaukai bus nukerpami kur kas trumpiau (H pav.).

2. Pamažu rinkitės vis trumpesnio kirpimo ilgio galvutes, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpkite plaukus apie ausis ir po
3.
4.
5.
6.

smakru, prijungę trumpesnio kirpimo galvutę. Prijunkite ilgesnio kirpimo galvutę, kirpdami barzdą smakro ir veido zonose.
Norėdami paryškin barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Pradėkite kirp po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei
ausų, kad paryškintumėte barzdos liniją po apa niu žandikauliu. Tęskite link ausų ir galvos plaukų augimo linijos (I pav.).
Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Judinkite prietaisą žemyn po suformuota barzdos augimo
linija ir atgal link ausų.
Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršu nę barzdos augimo liniją.
Barzda atrodys tvarkingiau, jei prijungsite kslaus kirpimo ašmenis, kad nukirptumėte žandenų plaukus palei ausis, smailą barzdelę
ir pan.

Kūno plaukų kirpimas
Šioje skiltyje pateikiame keletą kirpimo galvučių ir kirpimo eigos patarimų. Gali bū , kad Jums geriau veiks kitokie kirpimo metodai.
1. Jei kerpate ilgus plaukus, iš pradžių kirpkite prijungę apvalią #1 arba #1/2 galvutę, kad patrumpintumėte plaukus.
2. Nuimkite kirpimo galvutę ir kirpkite plaukus, kuriuos norite dar labiau sutrumpin . Būkite atsargūs, kirpdami jautriose vietose, kad
nepažeistumėte odos.
3. Jei norite labai lygiai ir švelniai nukirp plaukus, nuimkite ašmenis ir prijunkite visam kūnui pritaikytą sku mosi galvutę. Apkirpkite
plaukus švelniais ir atsargiais judesiais.
Rankų ir kojų plaukų kirpimas
Atsargiai perbraukite prietaisą virš kojos ar rankos, kol nukirpsite plaukelius iki pageidaujamo ilgio. Pradėkite naudodami ilgesnio kirpimo
parink ir, jei pageidaujate, k vėliau prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes.
Pilvo ir krū nės plaukų kirpimas
Atsargiai pridėkite prietaisą liemens zonoje ir judinkite iš apačios į viršų, kol nukirpsite plaukus iki pageidaujamo ilgio. Jei pageidaujate
trumpo kirpimo, rinkitės #1 ar #1/2 galvutę.

Galvos plaukų kirpimas
Pirmą kartą kirpdami plaukus, pradėkite pasirinkę ilgesnį kirpimą, kol suprasite, koks kirpimo ilgis Jums nkamiausias. Iš pradžių prijunkite
ilgiausio kirpimo galvutę ir k tada, jei pageidaujate, prijunkite trumpesnes galvutes.
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 normalaus 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.
Tokiu pačiu būdu apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.
Jei norėtume plaukus kirp dar trumpiau, prijunkite trumpesniam kirpimui skirtą galvutę 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.

Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse draudžiama išmes prietaisą kartu su bui nėmis atliekomis.
Tinkamai išmesdami ir perdirbdami prietaisą, saugote aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą bei tausojate gam nius resursus.
Nuneškite a tarnavusį prietaisą į specialų bui nės technikos 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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