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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.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Reikalinga
įtampa nurodyta ant prietaiso.

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų formuotuvas. Bet
koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.

• Po to, kai prietaisu naudojotės vonioje, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes
vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas.

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

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

• 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.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų prietaisu.
• Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:

- niekadanelieskiteprietaisošlapiomis,drėgnomisrankomisarkojomis.
- nesinaudokiteprietaisubūdamibasomiskajomis.
- netraukitelaidoar prietaisonorėdamiištraukti kištuką iš elektrostinklo.
- nepalikiteprietaisoten,kur jis gali būti paveiktasorosąlygų (lietaus,saulės ir kt.).

• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.
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• Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai.
Taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuotame IMETEC aptarnavimo centre.

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

• Kad prietaisas veiktų optimaliai ir būtų pasiektas geriausias rezultatas, neblokuokite oro
įtraukimo angos. Valykite ten susikaupusias dulkes.

• Prietaisą valykite sausa šluoste.
• Kai prietaisasįjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].

1. Priedų nuėmimo mygtukas
2. 0-1-2 + šalto oro paleidimo mygtukas
3. Pagrindinė dalis
4. Maitinimo laidas
5. Jonizatoriaus lemputė
6. Mažas apvalus karštas šepetys
7. Didelis apvalus karštas šepetys
8. Oro koncentratorius

NAUDINGI PATARIMAI

Naudodamiesi savo naujuoju plaukų formuotuvu, greitaiįgysite patirties ir žinosite, kiek
laiko prireiks ir kokią temperatūrą nustatyti, kad pasiektumėte norimą plaukų formavimo
rezultatą.
• Plaukai turi būti sausi, švarūs ir nesutepti jokiomis plaukų formavimo priemonėmis (želė,

laku ar pan.).
• Iššukuokite plaukus. Formuoti pradėkite nuo užpakalinių plaukų, pereikiteį šonus ir

užbaikite ties kakta.
• Nepriglauskite plaukų džiovintuvo pernelyg arti jautrių veido, ausų ar kaklo vietų.
• Kai prietaisas kaista arba vėsta, padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.
• Po naudojimo prietaisui leiskite visiškai atšalti, tik tuomet dėkite jį į vietą.

Dėmesio:
• Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atšalti ir tik tuomet dėkite į dėžę.
• Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą.

NAUDOJIMAS

Plaukų paruošimas
•••• Išsiplaukite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.
•••• Išdžiovinkite juos ir dar kartą iššukuokite.

Veikimas
Priklausomai nuo norimo efekto, pasirinkite tinkamą formuotuvo priedą:
• Oro srovės koncentratorius (8): tinka naudoti iš karto po galvos trinkimo, nes pašalina

perteklinį vandenį.
• Didelis apvalus karštas šepetys (7): tinka kurti lengvą stilių ir bangeles.
• Mažas apvalus karštas šepetys (6): tinka kurti garbanas.

Naudojimas
• Pasirinkite norimą priedą (6, 7 arba 8) ir pritvirtinkite jį prie pagrindinės prietaiso dalies

(3). Kai pasigirs užfiksuojantis trakštelėjimas, priedasįsistatė į vietą.
• Kištuką (4) įkiškite į elektros lizdą.
• Įjunkite prietaisą: paspauskite jungiklį (2).

Norėdami nustatyti oro srovę ir temperatūrą, naudokite jungikl į (2):
0 = išjungta
1 = vidutinė oro srovė ir vidutinė temperatūra
2 = stipri oro srovė ir aukšta temperatūra
3 = šalto oro srovė skirta plaukų formavimui

Jonizatorius
Formuotuveįmontuotasjonizatorius,kuris automatiškai aktyvuojamas
įjungusprietaisą. Kai prietaisasveikia tinkamai,įsijungiajonizatoriaus
lemputė (5).

VALYMAS

• Norėdami išjungti prietaisą, jungiklį (2) nustatykite ties 0 ir ištraukite kištuką iš elektros
lizdo.

• Palaukite, kol priedas (6, 7 arba 8) visiškai atvės.
• Paspauskite priedų nuėmimo mygtuką (1) ir nuimkite priedą nuo pagrindinės prietaiso

dalies (3).
• Pagrindinę prietaiso dalį valykite minkšta drėgna šluoste.

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

Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą ir išvalykite ten susikaupusias dulkes ar
plaukus.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas
tinkamu,aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaiso
tarnavimolaikui, jis privalo būti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaiso
gamybosmetupanaudotosmedžiagosgali būti perdirbtossiekiantišvengti
žalos 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.
Naudojimo instrukcijų nesilaikymas ir neteisingas prietaiso naudojimas anuliuoja garantiją.


