
Prieš vėl naudodamiesi prietaisu patikrinkite, ar visos dalys, kurias valėte, yra visiškai
sausos!

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamųmedžiagų. Pašalinkite jas
tinkamu,aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaisotarnavimo
laikui, jis privalo būti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaisogamybosmetu
panaudotosmedžiagosgali būti utilizuotossiekiantišvengtižalosaplinkai.Susisiekitesu
savovietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl papildomosinformacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

PLAUK Ų GARBANOJIMO ŽNYPL ĖS
IM-1864N

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; atsižvelgiantį šiuos veiksnius produktas buvo sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypa č saugumo
nurodymus, 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

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

2. Įpakavimomedžiagosnėra skirtosžaidimams!Plastikiniusmaišeliuslaikykite toliau nuokūdikių
ir mažų vaikų (uždusimo rizika).

3. Prieš įjungdamiprietaisą į elektroslizdą įsitikinkite, kadnaudojamaįtampaatitinkanurodytą ant
prietaiso.

4. Nenaudokiteadapterių, ilgintuvų ar šakotuvų, jei kištukasnetinkajūsų elektroslizdui. Leiskite
elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.

5. Prietaisasprivalo būti naudojamastik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų garbanojimožnyplės,
skirtos naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimo būdas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai ar neteisingai naudojant
prietaisą.

6. Papildomaiapsaugaivonios kambaryjepatariamenaudoti maitinimo lizdą su saugikliu, kuris
atlaikytųmaksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su elektriku.

7. Elektrinioprietaisonaudojimaspagrįstastamtikromis itin svarbiomistaisyklėmis:
- niekadanelieskiteprietaisošlapiomis,drėgnomisrankomisar kojomis.
- nesinaudokiteprietaisubūdamibasomiskajomis.
- netraukitelaidoar prietaisonorėdamiištraukti kištuką iš elektrostinklo.
- nepalikiteprietaisoten,kur jis gali būti paveiktasorosąlygų (lietaus,saulės ir kt.).
- neleiskitevaikamsžaisti suprietaisu.

8. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugebanaudoti prietaisosaugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia
priežiūra arba atsakingo asmens pagalba.

9. Po to, kai prietaisunaudojotės vonios kambaryje,visuometištraukite jį iš elektroslizdo, nes
vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas išjungtas.

10. Prieš valydamiar apžiūrėdamiprietaisą ir kai juo nesinaudojate,išjunkite iš elektrostinklo.
11. Jei prietaisassugestų ar veiktų netinkamai,išjunkite jį iš elektroslizdo ir nebesinaudokite.Jei

reikalinga techninė apžiūra, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
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12. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC
aptarnavimo centru, nebandykite pakeisti laido patys.

13. Norėdami išvengti perkaitinimo,visiškai išvyniokite maitinimo laidą, kai naudojatės prietaisu.
Kai jis išjungtas, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.

14. Prietaisuivalyti naudokitesausą šluostę.
15. Kai prietaisasįjungtas,nenaudokiteplaukų lako.
16. Jeinuspręstumėte nebenaudotišio 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:
Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!
Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISOIR JOPRIEDŲ
APRAŠYMAS [Pav.Z]

Kad įsitikintumėte,ar komplektasyra
pilnas,peržvelkitepateiktuspaveikslus
[Pav.Z].

1. Neįkaistantisantgalis
2. Spaustuvas
3. Įjungimomygtukas
4. Temperatūrosvaldymas(mygtukas

+ / - )
5. Išjungimomygtukas
6. Maitinimo laidas
7. Skystųjų kristalų ekranas
8. Rankena

Dėmesio: Jūsų garbanojimo žnyplių
aprašymas pateiktas išorinėje
pakuotėje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDINGAS PATARIMAS

Greitai įgyta naudojimosi žnyplėmis patirtis leis Jums tiksliai nustatyti, kiek laiko trunka plaukus
suformuoti taip, kaip pageidaujate.
• Naudojantis žnyplėmis, Jūsų plaukai turi būti sausi, švarūs, nesutepti jokiomis formavimo

priemonėmis (laku, putomis ir pan.).
• Iššukuokite plaukus.
• Garbanojimą pradėkite nuo pakaušio, tada pereikite prie šonų ir galiausiai baikite ties kakta.
• Kai naudojatės žnyplėmis ir jos kaista arba aušta, laikykite jas ant stabilaus, karščiui atsparaus

paviršiaus.
• Kai formuojate plaukus, žnyplių nepriglauskite per arti odos – ausų, kaklo.

• Kai baigėte naudotis prietaisu, palikite jį visiškai atvėsti ir tik tada dėkite į saugojimo vietą.

Dėmesio:
•••• Po naudojimo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. Tik tada dėkite j į į vietą.
•••• Niekada maitinimo laido nevyniokite aplink prietaisą.

PLAUKŲ PARUOŠIMAS

• Išsitrinkite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.
• Šukuodami nuo šaknų iki galiukų, išdžiovinkite plaukus.

NAUDOJIMAS

• Maitinimo laidą (6) įjunkite į įtampos lizdą ir padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus.
Norėdami įjungti prietaisą, spauskiteįjungimo mygtuką (3).

• Norimą temperatūrą pasirinksite naudodamiesi temperatūros valdymo mygtuku (4).
• Tarp pirštų suimkite nedidelę plaukų sruogą. Kuo plonesnė plaukų sruoga, tuo garbanos bus

smulkesnės.
• Smiliumi paspauskite spaustuvo svertą [Pav. A], sruogą apvyniokite apie žnyples ir spaustuvą (2).
• Svarbu, kad sruogos galiukai būtų visiškai apvynioti aplink žnyples [Pav. B].
• Užverkite spaustuvą (2).
• Prieš atverdami spaustuvą (2) ir paleisdami sruogą įsitikinkite, kad ji įgavo norimą formą [Pav. C].
• Kai baigėte formavimą, išjunkite prietaisą spausdami išjungimo mygtuką (5). Ištraukite maitinimo

laidą (6) iš elektros lizdo.

Prašome atminti:
Naudodamiesi prietaisu, galite pastebėti iš jo kylan čius garus, kurie randasi dėl perdidelės
plaukų drėgmės ir netrukus išgaruoja.

TEMPERATŪROS VALDYMAS

Jūsų garbanojimo žnyplėseįdiegta skaitmeninė temperatūros valdymo sistema. Tai leidžia nustatyti
tokią temperatūrą, kuri yra tinkama Jūsų plaukų tipui ir norimam suformuotiįvaizdžiui. Kad
padidintumėte temperatūrą, spauskite mygtuką „+“, kad temperatūrą sumažintumėte, spauskite
mygtuką „-“. Pasirinkta temperatūra bus rodoma skystųjų kristalų ekrane (7).

Galima pasirinkti tokius temperatūros režimus:
ŠVELNUS efektas: 140° C – 170° C temperatūra
BANGUOTAS efektas: 170° C – 190° C temperatūra
GARBANOTAS efektas: 190° C – 210° C temperatūra

VALYMAS

Garbanojimo žnyples ir rankeną (8) valykite tik švelniu, drėgnu skudurėliu:
• Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
• Įsitikinkite, kad prietaisas atšalo.
• Nuvalykite paviršių ir palikite prietaisą nudžiūti.


