
Profesionalus plaukų tiesintuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Norint išvengti žalos ir pavojaus dėl neteisingo prietaiso naudojimo, reikia perskaityti,įsidėmėti ir saugoti šią

instrukciją Perduodant prietaisą kitam asmeniui, perduoti ir naudojimo instrukciją.
Plaukų tiesintojas tiesina plaukus. Plaukų tiesintojas turi specialų termostatą, kuris garantuoja pastovią

kaitinimo padų temperatūrą.
Prietaisas pagamintas iš temperatūrai atsparaus plastiko. Jis yra gražus, patogus ir saugus. Gali būti naudojamas

kirpėjų salonuose ar namuose.

SVARBŪS NURODYMAI
• Prietaisą jungti į 220/230V srovę
• Nesinaudotiprietaisustovint vandenyje– vonioje, duše ar kitame vandenssklidiname inde. Nesinaudoti

prietaisu šlapiomis rankomis. Nesinaudoti ir nelaikyti prietaiso netoli vonios, dušo ar kitų vandens sklidinų
indų.

• Nenardinti prietaisoį vandenį, valant nešlapinti. Prietaisas negali kontaktuoti su vandeniu.
• Jeinenaudojateprietaisoilgesnį laiką, išjunkite jungiklį iš maitinimotinklo.
• Jungiklį būtina išjungti iš maitinimo tinklo, kai:

- pastebimi gedimai naudojimo metu
- prieš kiekvieną valymą
- po kiekvieno naudojimo

• Jungiklionetrauktiuž laido.
• Nevynioti laidoaplinkprietaisą.
• Nenaudotiprietaisokai:

- jungiklis arbalaidaspakenktas,
- aiškiai matomi prietaiso gedimai.

• Prietaisą naudoti tik sausiems plaukams.
• Nenaudotiprietaisodirbtiniamsplaukams.
• ĮSPĖJIMAS . Pavojus nusideginti! Venkite kontakto su karštomis metalinėmis dalimis.
• Vaikai nesuvokiapavojaus,kuris gali kilti naudojantiselektrosprietaisais.Todėl nepalikitevaikų bepriežiūros,

kai jie naudojasi elektros prietaisais.
• Įpakavimai,pvz.polietileniniaimaišeliai, neturėtų būti pasiekiamivaikams.
• Prietaiso negalima naudoti ne pagal paskirtį .
Neveikiantis prietaisas turėtų būti sunaikinamas.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI .
Padėkite prietaisą ant plokščio paviršiaus, įjunkite jungiklį į maitinimo tinklą. Prietaise nustatyta

plaukams tinkanti temperatūra, kurią jis tolygiai išlaiko.
Įjungus prietaisą, užsidega raudonas ir žalias indikatoriai. Kai temperatūra pakyla, termostatas atjungia kaitinimą ir
raudonas indikatorius užgęsta, dega tik žalias. Tai rodo, kad prietaisasįkaitęs ir gali būti naudojamas. Kai prietaisas
ataušta, termostatas vėl įjungia kaitinimą ir vėl užsidega raudonas indikatorius.

NAUDOJIMAS.
Gerai išdžiovinkite plaukus prieš naudodami prietaisą. Niekada nenaudokite prietaiso kartu su plaukų

laku ar kitomis cheminėmis plaukų priežiūros priemonėmis.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA.
Prieš valydami prietaisą, jungiklį ištraukite iš maitinimo tinklo. Niekada nenardinkite prietaisoį vandenį.

Saugokite jį nuo dulkių, purvo ir rūdžių. Prietaiso korpusą valykite drėgna pašluoste ir nusausinkite minkštu
rankšluosčiu.

_______________________________________________
UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės

priežiūros (serviso) centras
Neries kr 18, Kaunas, tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt
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