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Naudojimo instrukcijos 
 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir 
pagamintas. Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 

 
SVARBU! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui 

 
Atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose 
prieš pradėdami naudoti prietaisą, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas jei 
ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis 
prietaisu. 
 
Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu techninės 
priežiūros centru. 
 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 

• Fiziškai ar psichiškai neįgalūs ir nepatyrę asmenys bei jaunesni nei 8 metų vaikai 
prietaisu naudotis gali tik tuomet, jei iš anksto buvo apmokyti tai daryti saugiai ir buvo 
supažindinti su pavojais, gresiančiais netinkamai naudojant prietaisą. 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite jo valyti be suaugusiųjų priežiūros. 
• Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, kištuką iš lizdo ištraukite iš karto baigę juo 

naudotis, nes vanduo kelia pavojų net tuomet, kai prietaisas yra išjungtas. 
• Kad užtikrintumėte optimalią apsaugą vonios kambaryje, patariame instaliuoti apsauginį 

srovės prietaisą, kuris neturėtų viršyti 30 mA (idealus variantas: 10 mA). Pasitarkite su 
elektriku. 

Dėmesio:  
• Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų! 
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį! 
 

• Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą 
IMETEC techninės priežiūros centrą.  

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo 
kūdikių ir mažų vaikų: jie gali uždusti. 

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Prietaiso 
naudojama įtampa nurodyta ant jo korpuso. 

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo tiesioginę paskirtį, t. y., kaip plaukų 
tiesintuvas. Bet koks kitas naudojimo būdas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.  

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 



• Nesinaudokite juo būdami basomis kajomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Prieš valydami prietaisą bei kai juo nesinaudojate, išjunkite iš elektros lizdo. 
• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. 

Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. 
• Jei pažeistas prietaiso laidas, pakeisti jį gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro 

darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus. 
• Prietaisas skirtas žmogaus plaukų tiesinimui. Nenaudokite jo su gyvūnais ir sintetiniams 

perukams. 
• Prietaisą valykite sausa šluoste. 
• Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako: gaisro pavojus. 
 

PRIETAISO DALYS 
 

1. LED ekranėlis 
2. Plokštelių užrakto aktyvavimo lemputė  
3. Plokštelių užraktas  
4. Maitinimo laidas  
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas   
6. Temperatūros reguliavimo mygtukai (+/-) 
7. Jonizatorius (kai kuriuose prietaisuose) 
8. Tiesinimo plokštelės 
 
Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus. 
 

NAUDINGI PATARIMAI 
 

Naudodami savo naująjį plaukų tiesintuvą, greitai perprasite jo veikimą ir galėsite nustatyti 
tikslų tiesinimo laiką pageidaujamam efektui pasiekti. 
• Prietaisą naudokite tik sausiems, švariems, laku ar kitomis priemonėmis nesuteptiems 

plaukams tiesinti. 
• Gerai iššukuokite plaukus. 
• Tiesinimą pradėkite nuo viršugalvio, tęskite ties šonais ir užbaikite ties kakta. 
• Kai naudojimo metu prietaisas kaista arba vėsta, padėkite jį ant karščiui atsparaus 

paviršiaus. 
• Nepriglauskite įkaitusių tiesinimo plokštelių per arti veido, ausų ar galvos. 
• Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atvėsti ir tik tuomet dėkite į vietą. 
 
DĖMESIO 
• Baigę naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atvėsti ir tik tuomet d ėkite į vietą. 
• Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą. 
 

NAUDOJIMAS 
 
Plaukų paruošimas 
• Išsiplaukite galvą ir iššukuokite plaukus. 
• Išdžiovinkite plaukus ir vėl gerai juos iššukuokite. 
 
Naudojimas 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 

• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. LED ekranėlis užsidegs. 
• Pasirinkite norimą temperatūrą (150° C – 230° C). Ji priklauso nuo plaukų tipo ir norimo 

efekto. Temperatūrą keisti galite bet kuriuo metu: spauskite + arba - mygtuką. 
• Pasirinkus temperatūrą, galima aktyvuoti plokštelių užraktą: du kartus greitai paspauskite 

įjungimo/išjungimo mygtuką. Plokštelių užrakinimas apsaugo nuo atsitiktinių 
temperatūros pokyčių naudojimo metu. Užsidegusi LED lemputė rodo, kad funkcija buvo 
aktyvuota. Funkciją išjungsite dar kartą du kartus paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką. 

• LED ekranėlis mirksi tol, kol pasiekiama pasirinkta temperatūra. Tuomet jis ima degti 
pastoviai. 

• Paimkite nedidelę plaukų sruogą (tokio paties pločio, kaip ir plokštelės) ir padėkite ją tarp 
plokštelių. 

• Viena ranka laikykite sruogą įtemptą, kita ranka uždarykite plokšteles ir braukite jomis per 
visą sruogą iki pat galiukų. 

• Kai baigsite tiesinti plaukus, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 
ir ištraukite kištuką iš lizdo. 

 
Pastaba: tiesinimo metu nuo prietaiso gali kilti garai: tai garuojanti plauk ų drėgmė. 
 
Jonizatorius (tik kai kuriuose modeliuose) 
Prietaise įmontuotas jonizatorius, kuris plaukams suteikia žvilgesio ir panaikina elektrinimąsi. 
 
Automatinis išsijungimas 
Prietaisas automatiškai išsijungs nuo įjungimo praėjus 1 valandai. 
 

VALYMAS 
 

• Išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Palaukite, kol prietaisas atvės. 
• Tiesinimo plokštelių paviršių valykite minkšta drėgna šluoste. 
 
Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar visos jo dalys yra visiškai sausos. 
 

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS 
 

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas 
tinkamu, aplinką tausojančiu būdu. 
 
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso 
tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso 
gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos siekiant išvengti žalos  

               aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl  
 
 

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 
Jei prietaisas sugestų arba jums prireiktų jo atsarginių dalių, susisiekite su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. Kontaktai nurodyti instrukcijų pabaigoje. 
 
Prietaisui taikoma gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame talone. 
Šiose instrukcijose nurodytų prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių nesilaikymas anuliuoja 
prietaisui suteikiamą garantiją. 


