TRIMERIS WAHL WAH9962-1816
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbios saugumo taisyklės
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!
1. Būkite ypač atidūs, jei prietaisą naudoja sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės arba vaikai, taip pat kai
prietaisas naudojamas šiems žmonėms kirpti arba netoli jų.
2. Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
3. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
4. Norėdami išmesti panaudotas baterijas, nebandykite jų sudeginti, nes karštis gali priversti ištekėti elektrolitą ir baterijos
gali sprogti. Nenaudokite nikelio-kadmio baterijų įkroviklio šarminėms, cinko-anglies arba įprastoms baterijoms įkrauti.
IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.
SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo
susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.

Baterijų įdėjimas / keitimas
1.
2.

Padėkite trimerį taip, kad kirpimo galvutė žiūrėtų į Jus. Nykščiu stumtelėdami rodyklėle pažymėtą baterijų skyrelio vietą,
spustelėkite ir patraukdami žemyn nuimkite dangtelį.
Įdėkite vieną AA tipo bateriją.
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3.
4.
5.

Vėl uždenkite skyrelį dangteliu.
Kad prailgintumėte baterijų veikimo laiką, kaskart baigę naudotis prietaisu, jį išjunkite (OFF).
Kad prietaisas nerautų plaukų, keiskite bateriją kaskart pastebėję, kad prietaisas veikia lėčiau nei įprastai.

Prietaiso priežiūra
Drėkinimas specialiu aliejuku
Kartą per mėnesį arba dažniau, jei reikia, užlašinkite keletą WAHL kirpimo prietaisams skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų taip,
kaip parodyta iliustracijose.
Norėdami patepti prietaiso dantukus aliejumi, įjunkite prietaisą (ON/I). Laikykite prietaisą taip, kad jo dantukai žiūrėtų žemyn, ir
užlašinkite ant jų vieną ar du priemonės lašelius. Nuvalykite aliejaus perteklių minkštu skudurėliu (A pav.).
DĖMESIO: rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką ir nenaudokite kitokių, prietaisui nepritaikytų, aliejingų medžiagų. Pernelyg gausus
prietaiso ašmenų drėkinimas aliejumi arba skysčių naudojimas prietaisui valyti gali pakenkti prietaisui, ypač jeigu šios medžiagos
patektų į variklį.
Ašmenų priežiūra
Pilnam ašmenų išvalymui atsukite peiliukus laikančius varžtus ir juos išvalykite . Sutepkite alyva užlašindami keletą lašelių alyvos ir
pajudindami peiliukus judėjimo kryptimi.
Saugokite itin tiksliai kerpančius, persidengiančių dantukų kirpimo ašmenis nuo pažeidimų, sutrenkimų, nenaudokite prietaiso
nešvariems paviršiams, ėdžioms medžiagoms kirpti. Atšipus prietaiso ašmenims arba išlūžus jų dantukams, kreipkitės į klientų
aptarnavimo centrą ar prekybos agentą.

Valymas ir laikymas
Prieš padėdami prietaisą saugoti, valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus iš ašmenų ir kitų prietaiso dalių. Laikykite prietaisą
taip, kad nepakenktumėte prietaiso ašmenims. Kai prietaiso nenaudojate, uždenkite ašmenis specialiu dangteliu, kad
apsaugotumėte juos nuo pažeidimų.

ACCULOCK™ 6 pozicijų kirpimo galvutės naudojimas
6 padėčių AccuLock™ barzdos kirpimo galvutė leis kiekvieną kartą pasiekti pageidaujamą rezultatą ir tolygiai apkirpti plaukus. Taip
pat galėsite visai nuimti kirpimo galvutę (7-as galimas kirpimo ilgis). Galėsite nuimti ir uždėti kirpimo galvutę, nepakeisdami
nustatyto kirpimo ilgio, taigi kartą nustatę pageidaujamą idealų kirpimo ilgį, galėsite iš karto prijungti galvutę su nustatytu reikiamu
ilgiu.
Galvutė susideda iš dviejų dalių – pagrindo ir galvutės-šukų. Nemėginkite jų atskirti. Kad prijungtumėte galvutę, švelniai ją
pakreipkite ir užfiksuokite, spustelėdami žemyn. Kad nuimtumėte galvutę, atsargiai paspauskite ir patraukite. Galite reguliuoti
kirpimo ilgį, nykščiu paspausdami rankenėlę ir pirmyn-atgal judindami kirpimo šukutes, kol nustatysite pageidaujamą padėtį (B
pav.).

Kirpimas
Barzdos kirpimas
#1
#2
#3
#4
#5
#6

Labai trumpa barzdelė
Trumpa
Trumpa-vidutinio ilgio
Vidutinio ilgio
Vidutinio ilgio - ilga
Ilga

2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

Aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos kirpimo galvutės parinktys ir kirpimo ilgiai. Pasirinkite Jums tinkamiausią kirpimo galvutės
padėtį.
1. Iššukuokite barzdą plaukų augimo kryptimi, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
2. Prijunkite kirpimo galvutę. Nustatykite vieną iš 6 kirpimo ilgių, kad patrumpintumėte barzdą. Pradėkite kirpti nustatę
ilgesnį kirpimo ilgį. Kirpkite taip, kad ašmenys būtų atsukti į Jus.
Geriausi rezultatai gaunami, pradėjus kirpti nuo žandenų ir atsargiai judinant prietaisą žemyn link kaklo. Kirpkite plaukus greta
smakro atsargiais, tolygiais, švelniais judesiais pagal plaukų augimo kryptį. Kerpant prieš barzdos augimo kryptį, plaukai bus
nukerpami kur kas trumpiau ir ne visada tolygiai.
Kirpkite nustatę trumpesnio kirpimo parinktis, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpkite plaukus apie ausis ir po smakru,
nustatę trumpesnio kirpimo padėtį. Nustatykite ilgesnio kirpimo parinktį, kirpdami barzdą smakro ir veido zonoje. Taip pat galite
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nuimti kirpimo galvutę trumpiausiam kirpimui. Prieš pradėdami kirpti, įsitikinkite, kad galvutė gerai prijungta prie prietaiso korpuso
(C pav.).
3. Norėdami paryškinti barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Laikykite trimerį taip, kad ašmenys žiūrėtų į Jus.
Pradėkite kirpti po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei ausų, kad paryškintumėte barzdos liniją po apatiniu žandikauliu
(D pav.).
4. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Judinkite prietaisą žemyn po suformuota
barzdos augimo linija ir apkirpkite zoną nuo smakro link ausų (E pav.).
5. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršutinę barzdos augimo liniją.
6. Pabaikite kirpti, pasirinkę 4-ą šešių parinkčių kirpimo galvutės padėtį. Judinkite trimerį iš apačios į viršų trumpais
sukamaisiais judesiais zonoje po smakru. Kirpkite, kol tenkins gautas rezultatas ir barzda atrodys tolygiai apkirpta.Ūsų
kirpimas, naudojant barzdos kirpimo galvutę
1. Iššukuokite ūsus.
2. Laikykite trimerį vertikalioje padėtyje taip, kad ašmenys žiūrėtų į Jus. Galėsite pradėti formuoti ūsų plaukų augimo liniją (F
pav.).
3. Nustatykite gana ilgą kirpimo ilgį. Pradėkite kirpti ūsus iš apačios į viršų. Vėliau nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį,
kad gautumėte pageidaujamą rezultatą. Taip pat galite naudoti trumpo kirpimo / žandikaulio zonos plaukų kirpimo
priedą, kad baigtumėte kirpti ūsus (G pav.).
4. Nustatykite 6 padėčių kirpimo galvutės vidutinio ilgio parinktį. Pradėkite kirpti ūsų viduryje ir kirpkite palei lūpų kontūrus.
Kirpkite trumpais postūmiais iš apačios į viršų, judindami prietaisą šonų link, kol suformuosite pageidaujamą ūsų apačios
kontūrą (H pav.).
5. Galiausiai nuimkite kirpimo galvutę ir kirpkite įprastais ašmenimis, kad suformuotumėte ryškią liniją ūsų apačioje (F pav.).

Kirpimo galvučių naudojimas
Kirpimo galvučių prijungimas
1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas (OFF).
2. Pasukite trimerio galvutę prieš laikrodžio rodyklę ¼ pasisukimo ir patraukdami nuimkite.
3. Pridėkite kirpimo galvutę prie korpuso ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę ¼ pasisukimo, kad ją užfiksuotumėte.
Kojų pirštų plaukų kirpimas
Kirpkite ant kojų pirštų augančius plaukus, lėtai judindami trimerį pagal plaukų augimo kryptį.
Nosies plaukų kirpimas
Įsitikinkite, kad kerpamos šnervės švarios. Atsargiai ir lėtai judinkite trimerį į ir iš kiekvienos šnervės, bet ne daugiau nei po 0.6 cm.
Laikykite kirpimo galvutę prie pat šnervės krašto, kad prietaisas nekutentų odos.
Ausų plaukų kirpimas
Dėmesio: nekiškite į vidinę ausį prietaiso galvutės ar kitų pašalinių daiktų.
Kad pašalintumėte greta ausies augančius plaukus, atsargiai braukite galvutę palei ausies liniją.

Prietaiso valymas
Baigę naudoti prietaisą, išjunkite prietaisą ir reguliariai išvalykite susikaupusius plaukus. Perplaukite kirpimo galvutes po šilto
tekančio vandens srove. Norėdami nuodugniau išvalyti prietaisą, nuimkite prijungtą kirpimo galvutę, švelniai pasukdami ją prieš
laikrodžio rodyklę. Tada perplaukite visą galvutę po tekančiu vandeniu. Išplovę galvutę, prijunkite ją atgal prie korpuso, atsargiai
pasukdami ją laikrodžio rodyklės kryptimi. Nusausinkite visą prietaisą, naudodami minkštą skudurėlį. Prieš padėdami prietaisą
saugoti, nepamirškite uždengti prietaiso apsauginiu dangteliu.

Peiliukams garantija netaikoma

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