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Plaukų tiesintuvas

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mesįsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę,
patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu,įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo
instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.RUKCIJOS
1. Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso,

kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
2. Pakuotė – ne žaislas! Saugokite pakuotės plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje (uždusimo

pavojus).
3. Priešįjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas

netinkaįtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
5. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip plaukų tiesintuvą ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso

naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas
neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.

6. Papildomaiapsaugaivonioskambaryje,patariamenaudotiįtamposlizdą sunuosavusaugikliu,kuris
atlaikytųmaksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.

7. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
- niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis;
- nesinaudokite prietaisu, jei esate plikomis pėdomis;
- išjungiant prietaisą, netraukite užįtampos laido ar paties prietaiso;
- saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
- neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

8. Asmenys(įskaitantvaikus),nesugebantyssaugiainaudotisprietaisudėl savofizinės,jutiminėsarprotinės
negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių
asmenų priežiūra.

9. Po naudojimosi prietaisu vonioje, būtinai išjunkite jį iš įtampos lizdo.
10. Prieš valant ar prižiūrint prietaisą, išjunkite jį iš įtampos lizdo.
11. Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso

patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
12. Pažeidusįtampos laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
13. Kad apsaugotumėte įjungtą prietaisą nuo perkaitimo, rekomenduojame išraizgytiįtampos laidą, o jo

nebenaudojant, išjungti išįtampos lizdo.
14. Valydami prietaisą naudokite sausą skudurėlį.
15. Nenaudokite plaukų lako, kol naudojatės prietaisu.
16. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksploatuoti prietaiso, siūlome atjungus išįtampos lizdo perkirpti jo

įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad
apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

Dėmesio:
- Niekuomet neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite prietaiso šalia vonios, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.

UAB „ Krinona “ autorizuotastechninės
priežiūros (serviso)centras
Nerieskrantin ė 18,Kaunas

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

Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai
pašalintas. Tai liečia vertingųmedžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai
sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimoįmonėje arba vietoje,
kurioje įsigijote prietaisą.



[Pav. Z]

PAGRINDIN ĖS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. Z]
1. Temperatūros reguliavimo mygtukai (+/-)
2. Ekranėlis
3. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
4. Raudonaveikimolemputė
5. Žalia plokštelių kaitinimo indikatorinė lemputė
6. Kaitinimoplokštelė
7. Plokštelių užraktas
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDINGI PATARIMAI
Šie naudingi patarimai naudojant plaukų tiesintuvą, padės Jums nustatyti, ko reikia pageidaujamam rezultatui:
- prieš naudojant tiesintuvą, užtikrinkite, kad plaukai būtų visiškai sausi (pilnai išdžiovinti), švarūs ir be

plaukų lako, putų ar gelio;
- pradėkite tiesinti plaukus nuo sprando galo, po to šonus ir pabaigoje ties kakta;
- naudojantisplaukų tiesintuvu,jamkaistantiki reikiamostemperatūrosir vėsinant,statykitejį antlygausir

atsparaus karščiui paviršiaus;
- tiesinant plaukus, būkite atidūs ir neprilieskite prietaiso prie jautrių veido sričių, ausų, kaklo ar odos;
- po naudojimo, prieš padedant prietaisą saugojimui, leiskite jam pilnai atvėsti.

Įspėjimas:
Baigus tiesinti plaukus, prieš susukant laidą ant tiesintuvo, leiskite jam pilnai atvėsti.

PLAUKŲ PARUOŠIMAS
- Išplaukite plaukus kaipįprastai ir iššukuokite, kad neliktų susivėlę.
- Išdžiovinkite plaukus džiovintuvu.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
- Šiame plaukų teisintuve yraįdiegta elektroninė temperatūros reguliavimo sistema. Jos pagalba galima

reguliuoti kaitinimo plokštelių temperatūrą, priklausomai nuo plaukų tipo ir šukuosenos, kurią formuosite.
- Mygtuku „+“ padidinsite temperatūrą, o mygtuku „-“ – sumažinsite.
- Galima rinktis temperatūrą tarp 140°C ir 200°C.

NAUDOJIMAS
- Įjunkite plaukų tiesintuvą į įtampos lizdą.
- Nuspauskiteįjungimo/išjungimo mygtuką (3). Įsijungs raudona lemputė (4).
- Nustatykite tinkamą temperatūrą.
- Žaliaplokštelių kaitinimoindikatorinė lemputė (5) mirksėstol, kol plokštelėsnepasieksnustatytos

temperatūros. Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikatorinė lemputė nustos mirksėti ir pastoviai degs.
- Paimkite tarp pirštų negausų plaukų kiekį, tokio pločio kaip tiesintuvas irįdėkite tarp abiejų kaitinimo

plokštelių (6).
- Viena ranka laikykiteįtemptus plaukus, kita ranka uždarykite tiesintuvą (suspauskite plokšteles) ir slinkite jį

žemyn nuo šaknų iki galiukų.
- Temperatūrą galite keistiį priimtiną bet kurio momentu.
- Baigus tiesinimą, prietaisą išjungsite nuspaudęmygtuką (3) dviem sekundėms.

Dėmesio:
Naudojant prietaisą, gali eiti garai. Tai yra perteklin ės drėgmės plaukuose pasekmė. Tai nėra prietaiso
gedimas, o natūralus plaukų hidratacijos procesas.

VALYMAS
Valykite tik kaitinimo plokšteles ir tik su minkštu, drėgnu skudurėliu:
- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo.
- Įsitikinkite, kad plokštelės atvėsusios.
- Nuvalykite plokštelių paviršių ir leiskite išdžiūti.
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