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KARŠTO ORO PLAUKŲ FORMUOTUVAS IMETEC IM11234
NAUDOTOJO VADOVAS

KARŠTO ORO PLAUKŲ FORMUOTUVO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti
produkto kokybe ir patikimumu, nes tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome
būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, ypač
saugumo perspėjimus, ir visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad
galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir
šias instrukcijas.

Atkreipkite dėmesį: jeigu gerai nesupratote tam tikros šio naudotojo vadovo dalies
arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą dar prieš pradėdami naudoti
produktą.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su plaukų formuotuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių ir ar įtaisas
nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastikiniu maišeliu neuždustų.
• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa, nurodyta ant etiketės (5), sutampa su Jūsų namuose tiekiamos
elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso (5).
• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip karšto oro plaukų formuotuvas, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra
netinkamas ir potencialiai pavojingas.
• Jei naudojate prietaisą vonioje, visada, baigę naudotis prietaisu, 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 (dar geriau – 10mA).
Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonios, kriauklės, dušo kabinos ar kitokių vandens talpyklų. Niekuomet nemerkite
prietaiso į vandenį.
• 8‐erių metų ir vyresni vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir reikiamų žinių
stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis, prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami grėsmes,
galinčias kilti prietaisą naudojant.
Vaikams draudžiama žaisti su formuotuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.

NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.).
• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai jį valote ar taisote.
• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros
centrą.
• Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.

NIEKADA nepurkškite plaukų lako, kai prietaisas įjungtas, kad nesukeltumėte gaisro.

NEUŽDENKITE oro įtraukimo filtro ir neleiskite, kad jame kauptųsi dulkės ir plaukai.

Naudojami simboliai
II apsaugos klasės prietaisas

Dėmesio!

Draudžiama

Sudedamosios dalys ir priedai [A pav.]
Išpakavę įrenginį, palyginkite įsigytą plaukų formuotuvą su [A] iliustracija ir taip išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.
Žemiau pateikiama plaukų formuotuvo, pavaizduoto [A] paveikslėlyje, dalių numeracija.

1. Rankinio išvyniojimo mygtukas
2. 0‐1‐2 mygtukas
3. Korpusas

4. Oro įtraukimo filtras
5. Techniniai duomenys
6. Šepetys su įtraukiamais šereliais
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6A.Šerelių valdymo mygtukas 7. Apvali kaistanti galvutė
Aksesuarų naudojimas
Šis IMETEC plaukų formuotuvas leis greitai ir nesudėtingai suformuoti šukuoseną, tinkamą bet kokiai progai. Prietaiso funkcijų įvairovė leis atsiskleisti Jūsų
kūrybingumui.

Naudingi patarimai
 Keletą kartų panaudoję karšto oro plaukų formuotuvą, suprasite, kiek laiko pakanka, kad pasiektumėte norimą efektą.

 Kaskart naudodami prietaisą įsitikinkite, kad plaukai yra švarūs, juose neliko lako, želė ar kondicionieriaus pėdsakų.

 Pradėkite nuo sprando, tęskite džiovindami galvos šonuose esančius plaukus ir galiausiai pereikite prie kaktos zonos.

 Laikykite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, kai prietaisą naudojate bei kai jis kaista arba vėsta.

 Formuodami šukuoseną, stenkitės nelaikyti formuotuvo labai arti jautrių veido, ausų, kaklo zonų ir odos.

 Baigę naudoti prietaisą, prieš padėdami jį saugoti leiskite jam visiškai atvėsti.

Naudojimas
Plaukų paruošimas

 Išplaukite plaukus kaip įprasta ir gerai iššukuokite šukomis.

 Leiskite plaukams išdžiūti taip, kad jie būtų lengvai drėgni.
Veikimas
Plaukų formuotuvas veikdamas naudoja orą ir yra tuo panašus į įprastą džiovintuvą. Karštas oras iš prietaiso korpuso patenka ant plaukų per prietaiso
galvutėse esančias angas.
Laikykite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, kai prietaisą naudojate bei kai jis kaista arba vėsta. Pasirinkite norimą galvutę ir užmaudami
užfiksuokite. Įsitikinę, kad galvutė stabiliai užsifiksavo, įstatykite formuotuvo kištuką įmaitinimo lizdą.
Dabar galėsite nustatyti pageidaujamus greičio ir temperatūros nustatymus. (1) mygtukas padės atskirti suformuotą garbaną nuo prietaiso korpuso.
Priedai
Apvalus įkaistantis šepetys (7): naudokite šį priedą, kad suformuotumėte laisvai krintančias garbanas ir bangas.

 Pirštais suimkite ploną sruogą. Sruoga turėtų būti panašaus pločio kaip šepetys.

 Apvyniokite sruogą apie šepetį, bet ne daugiau nei du kartus.

 Įjunkite prietaisą (ON) ir nustatykite maksimalią formuotuvo temperatūrą.

 Leiskite sruogai įgyti pageidaujamą formą, tada ištraukite plaukus.
Šepetys su įtraukiamais šereliais (6): naudokite šį priedą, kad formuotumėte išraiškingesnes, taisyklingas garbanas.

 Pirštais suimkite ploną sruogą. Sruoga turėtų būti panašaus pločio kaip šepetys.

 Apvyniokite sruogą apie šepetį, bet ne daugiau nei du kartus.

 Įjunkite prietaisą (ON) ir nustatykite maksimalią formuotuvo temperatūrą.

 Leiskite sruogai įgyti pageidaujamą formą, tada ištraukite plaukus.

 Kad ištraukti sruogą būtų paprasčiau, pasukite mygtuką (6A) į dešinę.
Naudojimas
Žr. iliustracijas. Oro srovės intensyvumą ir temperatūrą nustatykite naudodami (2) mygtuką:
0 = prietaisas išjungtas
1 = silpna srovė ir žema temperatūra
2 = stipri srovė ir aukšta temperatūra

Laikymas ir saugojimas
Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje.
Nevyniokite laido aplink prietaisą. Laisvai susukite laidą, jo nelenkdami.

Priežiūra

DĖMESIO! Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės!
Išvalę ir norėdami vėl naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad valytos dalys visiškai išdžiūvo.

Prietaiso ir jo priedų valymas
Jei reikia, valykite plaukų formuotuvą ir jo priedus drėgnu skudurėliu. Nevalykite tirpikliais ar kitais stipriais, ėsdinančiais valikliais, kad nepakenktumėte
prietaiso paviršiui.
Reguliariai tikrinkite, ar oro įtraukimo anga neužsikišo dulkėmis ir plaukais, jei reikia, juos pašalinkite. Kuo daugiau dulkių patalpoje, kurioje naudojate
prietaisą, tuo dažniau reikės valyti filtrą.

Išmetimas
Pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo standartų.
Nebetinkamas naudoti prietaisas turi būti išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Tai reiškia, kad prietaisą sudarančios medžiagos

turėtų būti perdirbamos, taip sumažinant aplinkai daromą žalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos
agentą.

Techninis aptarnavimas ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir klientų aptarnavimo centru. Apsilankykite
žemiau nurodytame kompanijos tinklalapyje.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


