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PLAUKŲ FORMUOTUVAS COLLEXIA PROFESSIONAL IM10901
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudėtinės dalys

Šios naudojimo instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

Prietaisas atitinka šias europines normas:

2006/95/EC Low Voltage (žemos įtampos) direktyvą;

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (elektromagnetinio suderinamumo) direktyvą.

Aptarnavimo centro el. paštas: collexia.service@tenactagroup.com

PROFESIONALAUS PLAUKŲ FORMUOTUVO NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus naująjį plaukų formuotuvą! Pasirinkote pažangų ir patvarų prietaisą, kurio kokybė nuodugniai patikrinta. Šis

prietaisas taps patikimu ir tiesiog nepakeičiamu pagalbininku!

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės.

Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,

pridėkite ir šias instrukcijas.

Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovę dar prieš

pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos puslapyje.
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Saugumo taisyklės
Prietaiso naudojimo paskirtis

• Šis prietaisas skirtas žmogaus plaukų džiovinimui ir šukuosenos formavimui. Prietaisas pritaikytas tiek profesionaliam, tiek

kasdieniam naudojimui. Laikykitės šiame naudotojo vadove esančių nurodymų. Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl

netinkamo prietaiso naudojimo nesilaikant instrukcijų, neatsako.

• Prietaisas skirtas naudoti tik uždarose patalpose.

Vaikai ir neįgalūs asmenys

• Laikykite pakuotės sudedamąsias dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastmase neuždustų.

• Jaunesni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl

savo neprityrimo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis ir gerai suprasdami

grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

• Vaikams draudžiama žaisti su formuotuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

Elektrinės detalės. Elektros šoko grėsmė

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonių, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų. Niekuomet nemerkite prietaiso į

vandenį.

• Jei naudojate prietaisą vonioje, visada, baigę naudotis formuotuvu, ištraukite kištuką. Nesaugu palikti formuotuvą netoli

vandens net tada, kai prietaisas išjungtas.

• Geriausia apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas elektros grandinės pertraukiklis. Jis užtikrins, kad srovės stipris neperžengtų

30mA (arba 10mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant prietaiso korpuso nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

• Nenaudokite adapterių ar ilginamųjų laidų. Jei prietaiso kištukas Jūsų rozetei netinka, leiskite jį pakeisti patyrusiam

specialistui.

• Laikykitės šių svarbiausių saugaus prietaiso naudojimo taisyklių:

o Nelieskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis ir kojomis;

o Nenaudokite prietaiso basomis;

o Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite laikydami už kištuko. Netraukite už laido ar paties

formuotuvo;

o Neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai).

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai formuotuvą valote ar taisote.

• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas prietaiso korpusas ar laidas arba jeigu prietaisas veikia netinkamai. Jei apgadintas

prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.

Gaisro ir sprogimo grėsmė

• Naudokite prietaisą ant karščiui atsparaus paviršiaus ir įjungto nedenkite rankšluosčiais ar kitais daiktais.

• Laikykite prietaisą atokiau nuo skysčių ir lengvai užsidegančių medžiagų.

• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

Grėsmė sveikatai

• Kaitinimo žnyplės ir greta jų esančios dalys prietaisą naudojant labai įkaista. Oda prisilietę prie šių detalių, galite nudegti!

• Įkaitusiomis prietaiso dalimis nelieskite odos, akių, ausų, veido ir kaklo.

• Ilgai nelaikykite plaukų sugriebę žnyplėmis, kad jų nepažeistumėte.

Galimos gedimų priežastys

• Nenaudokite prietaiso sintetinių plaukų ar peruko šukuosenai formuoti.

• Užtikrinkite, kad žnyplės būtų švarios ir jose neliktų dulkių, nešvarumų, plaukų želė, lako ir kt. Šios medžiagos gali visam

laikui sugadinti žnyples ir jų apsauginį sluoksnį.

• Nevyniokite laido aplink prietaisą.

Naudojami simboliai

Dėmesio! Draudžiama II apsaugos klasės prietaisas
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Sudedamosios dalys
Naudotojo vadovo pradžioje rasite formuotuvo schemą. Palygindami išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta jokių sudedamųjų

dalių.

1. Kaitinimo žnyplės

2. Temperatūros ekranėlis

3. Temperatūros parinkimo valdiklis (170-190-210°C)

4. O-I (įjungimo/išjungimo) mygtukas

5. Laidas

6. Užvėrimo mechanizmas

7. Techniniai duomenys

8. Šukutės

Prietaiso savybės nurodytos ant išorinės pakuotės. Naudokite prietaisą tik su originaliomis dalimis.

Naudojimas

DĖMESIO! Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Įjungtą prietaisą laikykite tik ant karščiui atsparių paviršių.

Netinkamas ar pernelyg dažnas prietaiso naudojimas gali pakenkti Jūsų plaukams. Visuomet laikykitės naudojimo taisyklių!

Plaukų paruošimas

• Kad gautumėte geresnius rezultatus, prieš naudodami formuotuvą gerai išplaukite plaukus.

• Gerai išskalaukite, kad visiškai nebeliktų šampūno. Plaukai blizgės dar labiau, jei baigsite plovimą perplaudami plaukus

šaltu vandeniu.

• Džiovintuvu išdžiovinkite plaukus. Kad plaukai būtų lygesni ir žvilgėtų, baikite džiovinti pūsdami šalto oro srovę. Tam

reikės džiovintuvo su šalto oro srovės įjungimo mygtuku.

Prietaiso nustatymai ir įjungimas

Galite nudegti! Neleiskite, kad įkaitusios žnyplės (1) liestųsi su oda.

• Įkiškite prietaiso kištuką (5) į produkto etiketėje nurodytos įtampos kintamosios srovės rozetę.

• Stumtelėdami temperatūros valdymo šliaužiklį (3), pasirinkite norimą kaitinimo temperatūrą:

o 170°C ploniems ir jautriems plaukams (pvz. šviesiems, šviesintiems ir dažytiems plaukams);

o 190°C normaliems, paklusniems (lengvai formuojamiems) plaukams;

o 210°C storiems ir labai storiems plaukams.

• O/I mygtuku (4) pasirinkite I parinktį – prietaisas įsijungs.

• Prietaisui kaistant, temperatūros ekranėlyje (2) pradės mirkčioti indikatoriaus lemputė. Pasiekus nustatytą temperatūrą,

lemputė švies be pertrūkių.

• Elektroninio reguliavimo funkcija prietaisui veikiant leidžia palaikyti pastovią nustatytą temperatūrą.

• Prietaisas turi automatinį saugumo mechanizmą. Nenaudojamas 60 minučių, prietaisas išsijungs pats.

• Kad iš naujo įjungtumėte prietaisą, O/I mygtuku (4) nustatykite O (išjungta) parinktį, tada vėl perjunkite į I (įjungta).

Temperatūros ekranėlyje (2) ims žybsėti temperatūros indikatoriaus lemputė.

Naudojimo patarimai
• Galite formuoti visą šukuoseną arba sugarbanoti tik keletą sruogų.

• Gerai iššukuokite plaukus.

• Paskirstykite plaukus į sruogas, pradėdami nuo pakaušio.

• Tarp įkaitusių žnyplių (1) įkiškite šukučių (8) pločio plaukų sruogą ir jas suspauskite.
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• Švelniai pasukite riešą į išorę, kad plaukų formuotuvas sudarytų 45° kampą su garbanojama sruoga.

• Viena ranka laikykite garbanojamą sruogą įtemptą, o kita braukite formuotuvą nuo plaukų šaknų iki

galiukų. Įkaitusios žnyplės (1) pradės suktis, formuodamos bangeles.

• Taip garbanokite vieną sruogą po kitos, kol subanguosite visus plaukus ar tik tam tikras sruogas.

• Kad garbanos laikytųsi ilgiau, naudokite plokščią šepetį.

• Išjunkite plaukų formuotuvą, O/I mygtuku (4) nustatydami O (išjungta) padėtį.

Dėmesio: prietaiso naudojimo metu gali pradėti skirtis garai. Tai vyksta dėl plaukuose esančios drėgmės, kuri garuoja.

Valymas

DĖMESIO! Prieš valydami formuotuvą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

• Išjungę prietaisą, palaukite, kol atvės įkaitusios žnyplės (1).

• Valykite žnyplių (1) paviršių ir rankenėlę švelniu drėgnu skudurėliu.

• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!

• Prieš vėl naudodami prietaisą, nusausinkite visas dalis sausu skudurėliu ir įsitikinkite, kad prietaisas visiškai išdžiūvo.

• Nenaudokite tirpiklių ir kitokių agresyvių ar ėdžių valiklių – galite pažeisti prietaiso paviršių.

Laikymas
• Prieš padėdami plaukų formuotuvą saugoti, ištraukite maitinimo laido (5) kištuką iš rozetės ir palaukite, kol prietaisas atvės.

• Laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

• Nevyniokite laido (5) aplink prietaisą.

Išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

Prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą sudarančios

medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami sužinoti daugiau apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų

tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Kad padarytumėte prietaisą nebetinkamą naudoti, nukirpkite jo laidą (5). Nepamirškite prieš tai ištraukti prietaiso

kištuko iš rozetės ir nuimti pavojingas dalis, kad vaikai su jomis nežaistų.

Garantija
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnę informaciją rasite garantiniame lapelyje.

Techniniai duomenys
Tiekiama elektros srovė: 220-240 V~ 50/60Hz

Maksimalus elektros suvartojimas: 57W

Laido ilgis: 3m

Apsaugos klasė: II

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


