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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 

Svarbūs saugumo perspėjimai
Naudodami elektrinius prietaisus, ypač ar  esant vaikų, privaloma laiky s pagrindinių saugumo taisyklių.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS
LAIKYKITE PRIETAISĄ TOLIAU NUO VANDENS

DĖMESIO! Elektros prietaisai yra pavojingi ir išjung . Kad sumažintumėte susižeidimo ar mir es riziką nuo elektros šoko, laikykitės
šių perspėjimų:

1. Visuomet atjunkite prietaisą iš el. nklo po naudojimo.
2. Nenaudokite prietaiso duše ar vonioje.
3. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis gali įkris  į klozetą ar kriauklę.
4. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis gali sušlap .
5. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, iškart atjunkite jį iš el. nklo. Nemėginkite trauk  iš vandens.

DĖMESIO! Kad sumažintumėte nudegimų, elektros iškrovos, gaisro ar sužeidimų riziką, laikykitės šių perspėjimų:
1. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas.
2. Netraukite, nesukite ir nevyniokite mai nimo laido aplink prietaisą.
3. Prietaisas neturėtų bū  naudojamas ar  vaikų, juo negalima naudo s vaikams ir žmonėms su negalia.
4. Naudokite prietaisą k pagal paskir , kaip nurodyta šiose instrukcijose. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų.
5. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo mai nimo laidas arba kištukas. Taip pat, jeigu prietaisas blogai veikia, buvo

numestas, pažeistas arba įkritęs į vandenį. Tokiais atvejais pristatykite prietaisą į servisą ištyrimui ir pataisymui.
6. Laikykite mai nimo laidą toliau nuo karštų paviršių.
7. Nenaudokite prietaiso apsvaigę ar mieguis .
8. Nekiškite jokių daiktų į jokias prietaiso angas.
9. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerozoliniai purškikliai.
10. Nenaudokite jokių laido ilgiklių.
11. Prietaisas naudojamas įkaista. Nelieskite karštų paviršių oda arba akimis. Naudokite k rankeną.
12. Naudojamo prietaiso nedėkite ant jokių paviršių.

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

Naudojimas
Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui. Naudokite k su kintamąja srove (50 Hz).

Naudojimo pagrindai
1. Įjunkite prietaisą į el. lizdą.
2. Įjunkite ON/OFF jungiklį į ON padė . Įsijungs veikimo indikatoriaus lemputė.
3. Pasukite temperatūros reguliatorių ir nustatykite jūsų plaukų pui nkamą temperatūrą. Naudokitės apačioje pateikiama

lentele. Prietaisas įkais labai greitai. Nelieskite kai nimo paviršių, norėdami įsi kin  jų karštumu.
4. Formuokite  sausus  plaukus  lygiomis,  sušukuotomis  sruogomis.  Naudokite  prietaisą  tokiam  ilgiui,  kurį  jūs  norite

suformuo . Nelieskite prietaisu galvos odos. Suspauskite plaukus tarp kai nimo plokštelių ir švelniai traukite žemyn iki
galiukų. Pakartokite, jeigu reikia. Leiskite plaukams atvės  prieš šukavimą.
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Rekomenduojama temperatūra Plaukų pas

1–7 (115°C–135°C) Trapūs, labai ploni plaukai

8–17 (136°C–154°C) Ploni, lengvai formuojami plaukai

18–25 (155°C–179°C) Normalūs plaukai

26–35 (180°C–204°C) Banguo , garbano  plaukai

36–40 (205°C–232°C) Šiurkštūs, stori plaukai

Plaukų formavimo patarimai
Trumpų, pasišiaušusių plaukų įvaizdžiui suformuo  naudokite gelį ar purškiklį. Laikykite plaukų sruogas aukštyn ir toliau nuo galvos,
kai  naudojate  prietaisą.  Glotninant  ir  esinant  garbanotus  plaukus,  naudokite  formuotuvą  k  galiukams,  palikdami  plaukus
banguotus prie šaknų dėl geresnio pakėlimo efekto.

Prietaiso priežiūra
Prietaiso  priežiūra  yra  i n  paprasta.  Prietaisui  nereikalingas  sutepimas.  Laikykite  visas  angas  švarias  nuo  dulkių  ir  nešvarumų.
Norėdami nuvaly  prietaisą, atjunkite jį iš el. nklo, leiskite visiškai atvės  ir nuvalykite paviršių drėgna šluoste. Pastebėjus bet kokį
veikimo sutrikimą, atjunkite prietaisą iš el. nklo, leiskite jam visiškai atvės  ir pristatykite į autorizuotą servisą specialistams. Patys
niekuomet netaisykite prietaiso.

Pastabos
• Prietaisas i n greitai įkaista. Įkai mo laikas trunka iki minutės.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas. Paliktas veik  labai ilgą laiką prietaisas gali perdeg . Tokiu atveju

negalios garan ja.
• Atjunkite iš el. nklo ir išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas.

Įspėjimai
Niekuomet  nesukite  ir  nevyniokite  mai nimo  laido  aplink  prietaisą,  nes  tai  gali  pažeis  laidą  ir  sukel  trumpąjį  el.  jungimą.
Pa krinkite laidą prieš naudojimą. Nutraukite naudojimą vos k pastebėję pažeidimą arba įsi kinę, kad prietaiso veikimas sutrikęs.

Laikymas
Po naudojimo leiskite prietaisui pilnai atvės . Tuomet padėkite atgal į dėžutę ir laikykite vaikams nepasiekiamoje, sausoje vietoje.
Netraukykite ir netampykite mai nimo laido.

Laikykite atokiai nuo vandens
Prietaisas yra pavojingas tol, kol yra įjungtas į el. nklą. Nenaudojant prietaiso, atjunkite jį iš el. nklo. Laikykite toliau nuo vandens
ir kitų skysčių.
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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


