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Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esameįsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir
pagamintas.
Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus,
pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas,
jei ateityje iškilt ų klausimų, ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis
prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui.

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo
kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.Įtampa
nurodyta ant prietaiso.

• Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui
pakeisti netinkantį elektros lizdą.

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų tiesintuvas. Bet koks
kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės
dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.

• Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu
saugikliu, kuris atlaikytųmaksimalią 30mA srovę. Pasitarkite su elektriku.

• Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:
- niekadanelieskiteprietaisošlapiomis,drėgnomisrankomisar kojomis.
- nesinaudokiteprietaisubūdamibasomiskajomis.
- netraukitelaidoar prietaisonorėdamiištraukti kištuką iš elektrostinklo.
- nepalikiteprietaisoten,kur jis gali būti paveiktasorosąlygų (lietaus,saulės ir kt.).
- neleiskitevaikamsžaisti suprietaisu.

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar sensorinių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai.

Taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuotame IMETEC aptarnavimo centre.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

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



• Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC
aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

• Prietaisą valykite sausa šluoste.
• Kai prietaisasįjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
• Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką

iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos
negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

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

Šis produktas pagamintas natūraliai, jame yra odos, todėl jis itin minkštas ir švelnus. Jei jums
prietaisas atrodytų lyg su defektais, laikykite tai odos ypatybėmis.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus.

1. Temperatūros valdymas (mygtukais + ir -)
2. Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
3. Rankena
4. Plokštelių suglaudimo sistema
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas
6. Infraraudonųjų spindulių Jonų mygtukas (įjungti / išjungti)
7. Jonizatoriaus prietaiso anga
8. Kaitinimo plokštelės
9. Jonų infraraudonųjų spindulių prietaisas
10. Kištukas ir maitinimo laidas

Naudingi patarimai

Naudodami savo naująjį plaukų tiesintuvą greitai perprasite jo veikimą ir galėsite nustatyti tikslų
tiesinimo laiką pageidaujamam efektui gauti.
• Tiesintuvą 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.
• Nepriglauskiteįkaitusių tiesinimo plokštelių per arti veido, ausų ar galvos.
• Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atvėsti ir tik tuomet dėkite į vietą.

DĖMESIO
Jei naudojimo metu skystųjų kristal ų ekranas (2) ims mirksėti, tai reiškia, kad prietaisas
blogai veikia. Tokiu atveju j į išjunkite ir ištraukite kištuk ą iš elektros lizdo. Pristatykite
prietaisą į autorizuotą IMETEC aptarnavimo centr ą.
•••• Prietaiso kaitinimo plokštelės labai greitai įkaista. Būkite atsargūs.
•••• Baigę naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atvėsti ir tik tuomet d ėkite į jo dėžę.
•••• Niekada laido neapvyniokite aplink prietaisą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Plaukų paruošimas
• Išsiplaukite galvą ir iššukuokite plaukus.

• Išdžiovinkite plaukus ir vėl gerai juos iššukuokite.

Naudojimas
• Kištuką (10) įkiškite į elektros lizdą.
• Pastumkiteįjungimo / išjungimo mygtuką (5) ir įjunkite prietaisą. Užsidegs LCD ekranas (2).
• Norėdami aktyvuoti Jonų infraraudonųjų spindulių funkciją, keletą sekundžių palaikykite

įspaustą Jonų mygtuką (6). Ekrane pasirodys infraraudonųjų spindulių simbolis .
Prietaisą galima naudoti ir be šios funkcijos: jei jiįjungta, ją išjungsite keletą sekundžių
palaikę įspaustą Jonųmygtuką (6).

• Pasirinkite norimą temperatūrą: naudokitės mygtukais + ir -. Temperatūrą galima rinktis
pagal plaukų tipą ir norimą formavimą intervale nuo 160º C iki 230º C. Temperatūrą keisti
galima bet kuriuo metu paspaudus vieną iš mygtukų: + arba -.

• Jei norite nustatyti maksimalią temperatūrą, keletą sekundžių palaikykiteįspaudęmygtuką +
(1), kol LCD ekrane (2) pasirodys žodis „max“.

• Pasirinkta temperatūra rodoma ekrane tol, kol kaitinimo plokštelės įkaista.
• Paimkite nedidelę plaukų sruogą ir padėkite ją tarp plokštelių (8).
• Viena ranka laikykite sruogą įtemptą, kita ranka uždarykite plokšteles ir braukite jomis per

visą sruogą iki pat galiukų.
• Kai baigsite tiesinti plaukus, išjunkite prietaisą: pastumkiteįjungimo / išjungimo mygtuką (5)

ir ištraukite kištuką iš lizdo.

DĖMESIO
Tiesinimo metu nuo prietaiso gali kilti garai: tai garuojan ti plauk ų drėgmė.

VALYMAS

• Išjunkite prietaisą: pastumkiteįjungimo / išjungimo mygtuką (5) ir ištraukite kištuką iš lizdo.
• Palaukite, kol prietaisas atvės.
• Kaitinimo plokštelių paviršių valykite minkšta drėgna šluoste.

Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar visos jo dalys yra visiškai sausos.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosišperdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas
tinkamu,aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaiso
tarnavimolaikui, jis privalo būti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaiso
gamybosmetupanaudotosmedžiagosgali būti perdirbtossiekiantišvengtižalos
aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl
papildomos informacijos.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite
prietaiso modelį.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame
lape.

Jei nebus laikomasi šiose instrukcijose nurodytų reikalavimų, garantija bus anuliuojama.


