
 

LAIKYMO S ĄLYGOS 
 

• Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir padėkite prietaisą į sausą, nuo 
dulkių apsaugotą vietą.  

• Niekada nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Suvyniokite jį laisvai.  
 

VALYMAS 
 

Prieš valydami prietaisą, išjunkite j į ir ištraukite kištuk ą iš elektros lizdo. 
Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar visos nuvalytos jo dalys yra visiškai sausos. 
 
Prietaisą ir jo priedus valykite sudrėkinta šluoste. Nenaudokite valiklių ir abrazyvinių priemonių, 
nes jos gali pažeisti paviršių. 
Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą. Išvalykite ten susikaupusias dulkes ir plaukus. 
 
Pastaba: kuo daugiau dulkių yra toje aplinkoje, kur prietaisas naudojamas, tuo dažniau reikės 
valyti oro įtraukimo angą. 
 

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 papildomos informacijos. 
 

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 

Jei prietaisas sugedo arba jums prireikė jo atsarginių dalių, 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. 
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Naudojimo instrukcijos 
 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į 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 jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis 
prietaisu. 
Jei iškiltų klausimų dėl teisingo prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu Imetec 
aptarnavimo centru. 

 
SAUGUMO INSTRUKCIJOS 

 
• Neleiskite jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams bei tiems asmenims, 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.  

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Jie negali jo naudoti ir valyti be suaugusiųjų 
priežiūros. 

• 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 instaliuoti apsauginį srovės prietaisą. Jo 
nominali srovė neturi viršyti 30mA (idealus variantas: 10mA). Pasitarkite su elektriku. 

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

 

• Išpakavę prietaisą patikinkite, ar 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. 

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

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Techniniai 
duomenys nurodyti ant prietaiso. 

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 
• Nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo. 

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

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



• Jei prietaisas blogai veikia ar sugedo, išjunkite jį ir daugiau nebenaudokite. Susisiekite su 
autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru 

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

• Plaukų džiovintuvas naudojamas tik žmogaus plaukams. Nenaudokite jo gyvūnams, 
sintetiniams perukams ar šinionams džiovinti. 

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

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS 
 

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus. 
 
1. Priedų nuėmimo mygtukas  
2. 0-1-2-3 mygtukas   
3. Pagrindinė dalis   
4. Antgalis  
5. Oro sklaidytuvas 
6. Mažas apvalus kaistantis šepetys 
7. Didelis apvalus kaistantis šepetys  
8. Stačiakampis kaistantis šepetys 
 

 
PRIEDŲ NAUDOJIMAS  

 
Priedus prie prietaiso pritvirtinsite 
spausdami juos ant oro išpūtimo angos: 
paspauskite, kad užsifiksuotų. Jei priedą 
norite nuimti, tiesiog smarkiai traukite jį 
nuo prietaiso. 
 
Naudingi patarimai 
• Naudodamiesi plaukų formuotuvu, 

greitai įgysite patirties ir žinosite, 
kiek laiko prireiks ir kokią 
temperatūrą naudoti, kad 
pasiektumėte norimą plaukų 
formavimo rezultatą. 

• Plaukai turi būti sausi, švarūs ir 
nesutepti jokiomis plaukų formavimo 
priemonėmis (želė, laku ar pan.). 

• Formuoti pradėkite nuo plaukų 
galvūgalyje, tuomet pereikite į 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. 
 
Dėmesio: 
• Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atšalti ir tik tuomet d ėkite į vietą. 
• Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą. 

 
Plaukų paruošimas 
• Išsiplaukite galvą ir gerai iššukuokite plaukus. 
 

• Išdžiovinkite juos, kad būtų šiek tiek drėgni. 
 
Veikimas 
Prietaisas veikia naudodamas orą. Tai reiškia, kad jo veikimo principas toks pat, kaip ir paprasto 
plaukų džiovintuvo: karštas oras išeina iš oro išpūtimo angos ir pereina per priedus. 
Kai prietaisas kaista arba vėsta, padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus. Pasirinkite norimą 
antgalį ir pritvirtinkite jį prie prietaiso. Kištuką įjunkite į elektros lizdą. 
 
Priedai 
Oro sklaidytuvas (5)  
Oro sklaidytuvas naudojamas apimčiai sukurti. 
Išsitrinkite galvą ir švelniai nusausinkite plaukus rankšluosčiu. Jei jūsų plaukai ilgi, susekite 
sruogas segtukais. 
Pakelkite vieną plaukų sruogą ir padėkite sklaidytuvą prie plaukų šaknų. Judinkite sklaidytuvą 
tarsi kurdami apimtį ranka. Sklaidytuvo dantukai pakels plauką. Palaikykite prietaisą keletą 
sekundžių, kol plaukų šaknys išdžius. 
Pakelkite sklaidytuvą, kad po dantukais esančios skylutės padėtų sukurti apimtį ir pabaigtų 
džiovinti sruogą. 
Padėkite kūgišką sklaidytuvo dalį tiesiai ant galvos, kad suteiktumėte apimties išorinei sruogos 
daliai. 
Kartokite veiksmus su kitomis sruogomis (pradėkite nuo apatinių ir baikite viršutinėmis).   

  
 
Apvalus šepetys (6, 7) 
Šiuos priedus naudokite norėdami sukurti minkštas bangas ir garbanas. 
• Tarp pirštų suimkite ploną plaukų sruogą (šepečio pločio). 
• Apvyniokite ją aplink šepetį, bet ne daugiau nei du kartus. 
• Įjunkite prietaisą ir pasirinkite maksimalią temperatūrą. 
• Leiskite sruogai išdžiūti ir išvyniokite ją. 
 
Stačiakampis šepetys (8) 
Šį priedą naudokite kaip įprastą šepetį, kuris taip pat gali atgaivinti plaukus: karštas oras 
šukuosenai priduoda natūralios, gaivios išvaizdos. 
 

NAUDOJIMAS 
 

Mygtukas (2) leidžia pasirinkti norimą oro srovės galingumą ir temperatūrą: 
0 = išjungta 
1 = silpna oro srovė ir žema temperatūra 
2 = stipri oro srovė ir vidutinė temperatūra 
3 = stipri oro srovė ir aukšta temperatūra 
 
Šalto oro srovės mygtukas 
Jei prietaisas turi tokį mygtuką, naudokite jį formuodami tiesius plaukus. 
• Jei jis įspaudžiamas prietaisui veikiant, karštas oras atšąla.Ištiesinti plaukai ilgiau išlaiko 

savo formą. 
• Mygtuką atleidus, prietaisas grįžta prie karšto oro srovės ir anksčiau pasirinkto lygio. 
 


