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Iliustracijos

Techniniai duomenys

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame kri,
kad  liksite  patenkin  produkto  kokybe  ir  pa kimumu,  nes  ek  kurdami
dizainą,  ek  gamindami  įrenginį  pirmiausia  galvojome  būtent  apie
vartotojo  patogumą.  Šios  instrukcijos  a nka  Europos  standartą  EN
82079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš  pradėdami  naudo s  prietaisu,  perskaitykite  saugumo
taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį
iliustruotą  gidą,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuo .  Jeigu
perleidžiate  prietaisą  tre esiems  asmenims,  pridėkite  ir  šias
instrukcijas.

 Jei abejojate, ar gerai supratote tam kras šių instrukcijų vietas, arba kilus neaiškumų, kreipkitės į prekybos
agentą, prieš naudodami prietaisą.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę įsigytą  prietaisą,  palyginkite  jį  su  prietaisu,  pavaizduotu iliustracijose.  Pa krinkite,  ar  įtaisas  nepatyrė  žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.

 DĖMESIO! Prieš naudodami prietaisą, nuimkite nuo jo lipdukus, žymas ir t.t.

 DĖMESIO!  Pavojus  uždus .  Neleiskite  vaikams  žais  su  prietaiso  pakuote.  Plas kinį  prietaiso  maišelį  laikykite
atokioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Šis prietaisas naudo nas k pagal paskir , tai yra kaip plaukų esintuvas,  skirtas naudo  namuose. Bet koks kitoks jo
pritaikymas yra ne nkamas ir potencialiai pavojingas.

 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso  e ketėje  nurodyta  srovės  įtampa sutampa su Jūsų
namuose ekiamos elektros srovės įtampa. E ketę rasite ant prietaiso arba elektros adapterio, jei toks yra.

 Prietaisas naudoja 50-60 Hz srovės dažnį.
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami
grėsmes,  galinčias  kil  prietaisą  naudojant,  ir/ar  prižiūrimi  už  juos  atsakingo  asmens.  Vaikams  draudžiama  žais  su
prietaisu. Taip pat jie neturėtų valy  ir taisy  prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

  NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

  NIEKADA, norėdami ištrauk  kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar pa es prietaiso.

  Netraukite ir nekelkite prietaiso už laido.
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  NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė, aukšta temperatūra ar oro sąlygos (lietus, esioginiai
saulės spinduliai ir kt.).

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę juo naudo s, taip pat kai prietaisą valote ar taisote.
 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisy  patys. Jeigu taisymas bū nas, kreipkitės į

autorizuotą techninės priežiūros centrą.
 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre, nes k taip išvengsite pavojaus sveikatai.
 Jei naudojate prietaisą vonios kambaryje, išjunkite jį iš rozetės, iškart baigę naudo s, nes ant prietaiso patekęs vanduo

gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai, net prietaisui esant išjungtam.
 Jūsų saugumui rekomenduojame elektros grandinėje,  ekiančioje elektrą vonios kambariui,  įreng  liekamosios srovės

įtaisą (RCD). Jo nominali liekamoji srovė turėtų bū  ne didesnė kaip 30 mA (idealiai – 10 mA). Norėdami sužino  daugiau,
kreipkitės į elektriką.

  DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonios, dušo, kriauklės ar kitų talpyklų, kuriose yra vandens.
 Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių, purškiklių ar garų. Norėdami sužino , kaip prietaisą valy  ir

prižiūrė , žr. a nkamas instrukcijų skil s.
 Prietaisas  skirtas  k  žmonių  plaukams  esin .  NENAUDOKITE  prietaiso  gyvūnų  plaukams,  perukams  ir  sinte niams

plaukams esin .
 Daugiau apie prietaiso savybes – išorinėje pakuotėje.
 Naudokite prietaisą k su originaliais gamintojo priedais.

Naudojami simboliai
Dėmesio! Draudžiama

II apsaugos klasės prietaisas Pastaba

Ne nka  naudo  vonioje  ar
duše

Sudedamosios dalys ir priedai  
Naudotojo vadovo pradžioje rasite prietaiso schemą. Palygindami išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta jokių sudedamųjų dalių.

1. Skystųjų kristalų (LCD) ekranėlis
2. Rankenėlė
3. Mai nimo laidas ir kištukas
4. Techniniai duomenys
5. ON/OFF mygtukas
6. Temperatūros valdymo mygtukai (+ ir -)
7. Kai nimo plokštės

Daugiau apie prietaiso savybes – išorinėje pakuotėje. Naudokite prietaisą k su originaliais kartu parduodamais priedais.

Naudingi patarimai
Gerai  suprasdami  prietaiso  veikimo  principus,  žinosite,  kiek  laiko  naudoti  prietaisą,  kad  gautumėte  pageidaujamus
rezultatus.

 Įsitikinkite, kad plaukai yra sausi, švarūs ir ant jų nėra plaukų lako, vaško ar želė.

 Iššukuokite plaukus,  nepalikdami sąvėlų. Pradėkite tiesinti nuo nugarinės kaklo dalies, tuomet pereikite prie
šonų ir galiausiai – kaktos.

 Kai prietaiso plokštės kaista ir vėsta, padėkite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

 Tiesindami plaukus, stenkitės plokštėmis nepaliesti jautrių veido, ausų, kaklo ar galvos zonų.

 Baigę darbą, palikite kaitinimo plokštes visiškai atvėsti ir tik tuomet padėkite prietaisą saugoti.

Naudojimas

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas ar yra pastebimai pažeistas.

Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens talpyklų. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

2



Gaisro pavojus! Nenaudokite degių plaukų priežiūros priemonių ant plaukų ir ant prietaiso.

Plaukų paruošimas

 Įprastai išplaukite plaukus ir iššukuokite juos.

 Išdžiovinkite plaukus ir iššukuokite šepečiu nuo šaknų iki galiukų.

Naudojimas

 Įstatykite prietaiso kištuką (3) į rozetę.

 Paspauskite ON/OFF mygtuką (5) ir leiskite prietaisui įšil . Įsižiebs LCD ekranėlis (1).

 Nustatykite pageidaujamą temperatūrą, spausdami reguliavimo mygtukus (+ arba -) (6). Galėsite pasirink  temperatūrą
tarp  130  ir  230  °C,  nkamiausią  Jūsų  plaukų  pui  ir  šukuosenai.  Bet  kada  galėsite  pakeis  prietaiso  temperatūrą,
paspausdami temperatūros valdymo mygtukus.

 Vienu metu spustelėkite + ir – mygtukus (6), kad užfiksuotumėte nustatytą temperatūrą. LCD ekranėlyje (1) pamatysite
užrakto simbolį.

 Pirštais suimkite ploną (maždaug kai nimo plokščių pločio) sruogą. Įstatykite ją tarp kai nimo plokščių (7).

 Viena ranka laikykite sruogą įtemptą, o kita braukite užvertas kai nimo plokštes nuo šaknų iki galiukų.

 Baigę esin  plaukus, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką (5). Ištraukite prietaiso kištuką (3) iš rozetės.
  Pastaba: esinant plaukus, gali pasirody  šiek ek garų. Tai yra perteklinė drėgmė, išgaruojan  iš kai namų plaukų.

DĖMESIO! Galimas kai mas / šilimas esintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kai mo / šilimo s prumas priklauso nuo esintuvo
modelio.

Priežiūra ir valymas

DĖMESIO! Prieš valydami ar taisydami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo.

DĖMESIO! Prieš tęsdami prietaiso naudojimą, įsi kinkite, kad visos valytos prietaiso detalės visiškai išdžiūvo.
Valykite kai nimo plokštes (7) ir rankenėlę k minkštu sudrėkintu skudurėliu.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Įsi kinkite, kad prietaiso kai nimo plokštės (7) yra atvėsusios.

 Nuvalykite prietaiso paviršių ir leiskite jam išdžiū .

Saugojimas  

DĖMESIO! Gaisro pavojus. Prieš padėdami prietaisą saugo , palaukite, kol jis visiškai atvės.

DĖMESIO! Nevyniokite mai nimo laido aplink prietaisą.

Prietaiso išme mas 

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

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, ant prietaiso arba jo pakuotės esan s
perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad, baigus prietaisą eksploatuo , jis turi bū  išmetamas atskirai nuo kitų atliekų.
Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, naudotojas privalo pristaty  prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimo centrą.
Tinkamai  rūšiuodami  atliekas,  sumažinate  gamtai  daromą  žalą  ir  saugote  savo  bei  aplinkinių  sveikatą  bei  ska nate  prietaisą
sudarančių medžiagų perdirbimą.
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Techninė priežiūra ir garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, skaičiuojama nuo prietaiso pristatymo datos. Ja bus laikoma ant pirkimo čekio įskaitomai
nurodyta data, nebent pirkėjas gali įrody , kad prietaiso pristatymas įvyko vėliau.
Pastebėjus gedimą, įvykusį prieš prietaiso pristatymą pirkėjui, techninio aptarnavimo centras savo nuožiūra pataisys prietaisą arba
pakeis jį nauju. Pastebėjęs defektą, pirkėjas turi informuo  įgaliotą klientų aptarnavimo centrą apie jį per du mėnesius.
Garan ja negalioja, jei prietaisas apgadinamas šiais atvejais:

a) Prietaisą transportuojant arba netyčia numetus;
b) Jungiant į ne nkamą arba neteisingai sumontuotą elektros sistemą;
c) Prietaisą taisant ki ems nei įgalio ems asmenims;
d) Prietaisą ne nkamai ir nepakankamai prižiūrint ir valant;
e) Natūraliai nusidėvint susidėvinčioms prietaiso dalims ir sutrumpėjus baterijų tarnavimo laikui;
f) Nesilaikant instrukcijų nurodymų, ne nkamai ir aplaidžiai naudojant prietaisą;
g) Laidui esant apgadintam, jį sulanksčius ar smarkiai patraukus;
h) Atsi k niams naudojamo prietaiso gedimams;
i) Naudojant kitokius nei originalius gamintojo priedus ir atsargines detales;
j) Naudojant chemines priemones prietaisui valy ;
k) Naudojant prietaisą su plauku laku ar kitais purškikliais. 

Šis  sąrašas yra k rekomendacinis  ir neapima visų galimų atvejų.  Garan ja nesuteikiama gedimams,  esiogiai  nesusijusiems su
prietaiso pagaminimo kokybe.
Gamintojas  neatsako  už žalą,  padarytą asmenims,  turtui  ar  augin niams,  jeigu nesilaikoma naudojimo ir  priežiūros  instrukcijų
nurodymų. Šios sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių.
Techninė pagalba
Prietaisas turėtų bū  taisomas k įgaliotame klientų aptarnavimo centre. Jeigu prietaisui atliekamas garan nis taisymas, nuneškite
jį į įgaliotą taisymo centrą kartu su jo pirkimą įrodančiu čekiu.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


