
Type E6501  

Naudojimosi instrukcijos 

MODELLATORE AD ARIA

KARŠTO ORO PLAUKŲ 
FORMUOTUVAS

IM11233G



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS 
TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / MŰSZAKI ADATOK / DADOS TÉCNICOS 
/ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / TECHNICKÉ ÚDAJE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
/ TEHNIČNI PODATKI / DANE TECHNICZNE / DATE TEHNICE / TECHNICKÉ 
ÚDAJE / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР / TECHNINIAI DUOMENYS / TË DHËNA 
TEKNIKE / TEHNIČKI PODACI / ТЕХНІЧНІ ДАНІ

GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUIDE ILLUSTRÉ / GUÍA 
ILUSTRATIVA / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / KÉPES ÚTMUTATÓ 
/ GUIA ILUSTRADO / ИЛЮСТРОВАНО УПЪТВАНЕ / ILUSTRAČNÍ 
PRŮVODCE / ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТКА / SLIKOVNI VODNIK 
/ PRZEWODNIK / GHID ILUSTRATIV / ILUSTRAČNÝ SPRIEVODCA / 
СУРЕТТІ НҰСҚАУЛЫҚ / DALIŲ PAVEIKSLĖLIS / UDHËZUES ILUSTRUES 
/ ILUSTRIRANI VODIČ / ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОСІБНИК 

V

 

[Z]

1
2

3
4

5

6

78

220-240 V   50/60Hz   670-800W



LIETUVIŠKAI

KARŠTO ORO PLAUKŲ FORMUOTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Mielas kliente, IMETEC Jums dėkoja, kad perkate mūsų gaminius. 

DĖMESIO! Saugaus naudojimo instrukcijos ir 
perspėjimai

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite 
naudojimosi instrukcijas, ypač saugos instrukcijas, 
ir jų laikykitės. Saugokite šias instrukcijas kartu su 
dalių paveikslėliu viso prietaiso veikimo metu, kad bet 
kuomet galėtumėte perskaityti. Perduodami prietaisą 
tretiesiems asmenims, taip pat perduokite ir visus su 
juo susijusius dokumentus.

PASTABA: jeigu skaitant šias naudojimo instrukcijas iškiltų neaiškumų 
ar dvejonių, prieš naudodamiesi gaminiu, kreipkitės į kompaniją adresu, 
nurodytu paskutiniajame puslapyje.

SAUGUMO PERSPĖJIMAI

• Išėmę prietaisą iš pakuotės, patikrinkite ar jis nebuvo
pažeistas pervežimo metu, palygindami su paveikslėliu.
Kilus bet kokioms abejonėms, nenaudokite prietaiso ir
kreipkitės į įgaliotą pagalbos centrą.

• Gaminys esantys pakuotėje nėra žaislas vaikams!
Plastikinį maišelį laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Uždusimo pavojus!

• Prieš prijungdami šepetį, įsitikinkite, kad tinklo įtampa

LT



atitinka nurodytąją ant džiovintuvo (5). Techninius 
duomenis rasite ant prietaiso (5).

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tam tikslui,
kuriam buvo pagamintas, tai yra, plaukų formavimui
namuose. Bet koks kitas šio prietaiso naudojimas yra
netinkamas ir gali būti pavojingas.

• Pasinaudojus prietaisu vonioje, būtina ištraukti kištuką
iš lizdo, dėl to, kad buvimas arti vandens sukelia pavojų
net ir prietaisui esant išjungtam.

• Didesniam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad
vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnės nei
30mA (geriausia 10 mA) stiprumo srovės nuotėkio
prietaisas. Patariame konsultuotis su elektriku.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso šalia vonios, 
dušo, kriauklės ar kitų vietų, kur yra vandens. 
Niekada nenardinkite džiovintuvo į vandenį.

• Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
žmonės su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat
asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi
arba jiems suteikiama informacija, kaip saugiai naudotis 
prietaisu ir jeigu jie suvokia galimus pavojus, susijusius su
šiuo prietaisu. Šiuo prietaisu draudžiama žaisti vaikams. 
Draudžiama valyti prietaisą vaikams be priežiūros.

NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis rankomis ar 
kojomis ar basomis.

 NETRAUKITE džiovintuvo iš lizdo už laido ar pačio 
džiovintuvo.

 NEPALIKITE džiovintuvo drėgnoje vietoje ar lauko 
sąlygomis (esant lietui ar saulei).

• Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros
procedūras, bei palikdami jį ilgesniam laikui
nenaudojamą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš
elektros lizdo.

• Prietaisui sugedus ar netinkamai veikiant, išjunkite jį ir
nelieskite. Dėl taisymo kreipkitės tik į įgaliotą servisą.

• Jeigu yra pažeistas maitinimo laidas, jis turi būti
keičiamas tik įgaliotame servise, kad būtų išvengta bet
kokio pavojaus.

• Prietaisas yra skirtas tik žmogaus plaukų džiovinimui ir
formavimui. Nenaudokite jo gyvūnams ar perukams iš
sintentinių medžiagų.

NEPURKŠKITE plaukų lako džiovintuvui esant
įjungtam. Taip kyla gaisro pavojus.
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SIMBOLIŲ LEGENDA

Perspėjimas Bendro pobūdžio draudimai II klasės prietaisas

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠAS [Pav. Z]
Žr. Pav. [Z] paveikslėlių dalyje, kad patikrintumėte pakuotės turinį. Visi paveikslėliai yra knygelės 
viduje.
1. Priedų nuėmimo mygtukas
2. Jungiklis 0-1-2 + šalto oro srovė
3. Korpusas
4. Ventiliacijos anga

5. Techniniai duomenys
6. Stačiakampio formos šildymo šepetys
7. Metalinės plaukų sukimo žnyplės
8. Apvalus šildymo šepetys 32 mm

Prietaiso savybes žiūrėkite išorinėje pakuotėje.
Naudokite tik su pateiktais priedais.

NAUDINGI PATARIMAI
• Įgiję daugiau karšto oro plaukų formuotuvo naudojimo patirties, galėsite nustatyti kiek laiko 

reikės jūsų tipo plaukams sukti, kad pasiektumėte norimo rezultato.
• Kiekvieną kartą naudodami savo prietaisą, užtikrinkite, kad plaukai yra švarūs ir juose nėra 

lako, putų ar gelio likučių.
• Formuodami savo šukuoseną, visada pradėkite nuo prie kaklo esančių plaukų, tada 

sutvarkykite šonuose esančius plaukus ir užbaikite priekiu.
• Naudojimo, įkaitimo ir atvėsimo metu, karšto oro plaukų formuotuvą padėkite ant lygaus ir 

karščiui atsparaus paviršiaus.
• Darydamiesi šukuoseną, būkite atsargūs, per daug nepriartinkite savo karšto oro plaukų 

formuotuvo prie jautrių veido zonų, ausų, kaklo ir galvos odos.
• Po naudojimo savo karšto oro plaukų formuotuvui leiskite visiškai atvėsti, pries jį padėdami

į vietą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
PLAUKŲ PARUOŠIMAS
• Išplaukite plaukus, kaip įprasta ir iššukuokite, kad nesusidarytų mazgelių.
• Išdžiovinkite plaukus ir šukuokite nuo šaknų iki galiukų.
VEIKIMAS 
Šis plaukų formuotuvas naudoja karštą orą, o tai reiškia, kad veikia panašiu principu kaip ir bet 
kuris plaukų džiovintuvas: iš korpuso yra skleidžiamas karštas oras yra praleidžiamas pro priedų 
angas. Naudojimo, šildymo ir atvėsimo metu formuotuvą padėkite ant plokščio, lygaus ir karščiui 
atsparaus paviršiaus.
Pasirinkite norimą priedą ir jį uždėkite kaip nurodyta iliustruotame vadove. Prijunkite karšto oro 
plaukų formuotuvą prie maitinimo tinklo.
PRIEDAI
Plaukų garbanojimo žnyplės (7): naudokite šį priedą smulkioms garbanoms sukti.
• Pirštais suimkite ploną plaukų sruogą; kuo plonesnės sruogos, tuo tankiau bus sugarbanota.
• Paspauskite žnyplių svirtelę ir plaukų sruogos galą įveskite tarp cilindro ir gnybto.
• Paleiskite gnybtą ir apsukite sruogą aplink metalinį strypą.
• Įjunkite karšto oro plaukų formuotuvą.
• Prieš atverdami žnyples, palaukite kol plaukų sruoga įgaus norimą formą.
• Prilaikykite gautą garbaną rankomis.
Apvalus šildymo šepetys 32 mm (8)
Šį priedą naudokite, norėdami sukurti minkštas plaukų bangas ir garbanas.
• Tarp pirštų suimkite ploną, šepečio pločio plaukų sruogą.
• Paimkite sruogą ir ją apsukite aplink šepetį. Stenkitės jos neapsukti aplink šepetį daugiau 

nei du kartus.
• Įjunkite karšto oro plaukų formuotuvą, nustatę didžiausią temperatūrą.
• Prieš ssruogą nuimant nuo šepečio, palaukite kol ji įgaus norimą formą.
Stačiakampio formos šepetys (6)
Šį priedą galite naudoti kaip įprastą šerių šepetį šukuosenai pataisyti ir kada tik norite. Karštas 
oras padeda suformuoti natūraliai atrodančias šukuosenas.
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NAUDOJIMAS

Nustatykite oro srauto ir temperatūros lygį mygtuku (2):
• 0 = IŠJUNGTA
• 1 = silpnas oro srautas ir žema temperatūra
• 2 = stiprus oro srautas ir vidutinė temperatūra
• 3 = šukuosenos įtvirtinimui skirta šalto oro srovė
Šalto oro srovės mygtukas (2)
Jei prietaise yra šis mygtukas, jį galite naudoti šukuosenos įtvirtinimui
• Paspaudus šį mygtuką prietaisui esant įjungtam, karštas oras atšąla ir taip geriau sutvirtinama 

šukuosena.
• Tik paleidus mygtuką, prietaisas ir vėl paleidžia karšto oro srovę, pagal nustatytą temperatūrą.

LAIKYMAS

Jei karšto oro plaukų formuotuvo nebenaudojate, kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir laikykite jį 
sausoje ir nuo dulkių apsaugotoje vietoje. Palaukite, kol cilindras (5) atvės.

Nesukite laido ant pačio prietaiso, tačiau apvyniokite jį aplink save patį 
nesulenkdami laido stipriai.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

DĖMESIO! Prieš valant prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros 
lizdo! Prieš naudodami prietaisą ir vėl, kad visos dalys, kurios buvo valdomos 
drėgnai, yra gerai išdžiūvę!

Prietaiso ir jo priedų valymas
Prietaisą ir priedus, jeigu reikia, valykite drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar kitų šiurkščių 
ar galinčių pažeisti valiklių. Priešingu atveju, rizikuojate pažeisti paviršių. Reguliariai tikrinkite 
prietaiso filtrą ir pašalinkite susikaupusias dulkes ir plaukus. 
Pastaba:  kuo daugiau dulkių yra aplinkoje, kurioje yra naudojamas džiovintuvas, tuo dažniau 
reikia valyti filtro dangtelį.

IŠMETIMAS

Gaminio pakuotė yra sudaryta iš perdirbamų medžiagų. Išmeskite jas pagal galiojančias 
aplinkos apsaugos normas.
Pagal Europos normą 2002/96/CE, nenaudotinas prietaisas turi būti išmestas atitinkamai 
pasibaigus jo naudojimo laikui. Tai susiję su naudingomis medžiagomis, esančiomis 
prietaise, kurios gali būti perdirbamos ir taip leidžia mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Dėl 
tolesnės informacijos, kreipkitės į vietinius atliekų surinkimo punktus ar prietaiso pardavėją.

PAGALBA IR GARANTIJA

Dėl priedų taisymo ar keitimo, kreipkitės į įgaliotą IMETEC klientų aptarnavimo skyrių 
skambindami pateiktu Numeriu ar internete.
Gaminys yra padengtas gamintojo garantijos. Dėl tolesnių detalių, žiūrėkite pridėtą garantinį 
lapą. Naudojimo, laikymo ir priežiūros instrukcijų, pateiktų šioje knygelėje, nesilaikymas 
panaikina gamintojo teikiamą garantiją.
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priežiūros (serviso) centras Raudondvario 

pl.162, Kaunas 

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 

865594090 
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