
PLAUKŲ TIESINTUVAS SUNTACHI KERATINER ST-AT-
05SFDBL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Aukštos kokybės plaukų tiesintuvas, pritaikytas braziliškam plaukų tiesinimui keratinu.

Pakreipiamos,
judančios tiesinimo

plokštės

Keraminis padengimas 360° laidas
Tinka braziliškam
tiesinimui keratinu

Plaukų priežiūra

Saugaus naudojimo instrukcijos
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad saugiai ir ilgai naudotumėtės prietaisu. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį
ir tik taip, kaip aprašyta naudotojo vadove. Įsigytas prietaisas gali šiek tiek skirtis nuo instrukcijose pavaizduoto prietaiso, nes SUNTACHI pasilieka teisę
tobulinti ir vystyti savo produktus.

KERATINER plaukų tiesintuvo savybės
Pažangios, modernios technologijos pritaikymas:

 Stabilios,  prie  tiesintuvo  pakreipimo  kampo  prisitaikančios
plokštelės; 

 Pažangios technologijos keramika dengtos kaitinimo plokštelės;

 Daugiafunkcinė plaukų formavimo technologija;

 Temperatūros kontrolės sistema;

 360° laidas didesniam patogumui ir kūrybinei laisvei;

 Geresnis keraminis kaitinimo elementas;

 Automatinis temperatūros valdiklis.
Patogi rankenėlė ir nedidelis prietaiso svoris užtikrina patogų prietaiso laikymą, šukuosenos formavimą ir naudotojo patogumą.

Sudedamosios dalys

Techniniai duomenys
Modelis: SLIM (AT-05S)
Įtampa ir dažnis: 220-240 V (kintamoji srovė), 50-60 Hz
Galia: 43 W
Temperatūra: 120-240°C (±10°C)
Svoris: 220 g (be laido)
Matmenys: 29.7 x 27 x 34 cm
Laido ilgis: 250-300 cm

Naudojimas
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Mygtuku nustatykite ON padėtį.

 Nustatykite temperatūrą (siūlome rinktis 150-180°C temperatūrą).

 Baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį, nustatydami OFF padėtį ir ištraukdami kištuką iš rozetės.
Dėmesio: nustačius maksimalią 240°C temperatūrą, prietaisas labai įkaista. Pasirinkite šią temperatūrą tik naudodami specialias plaukų tiesinimo technikas.

Naudojimo temperatūra
Temperatūra Plaukų būklė Naudojimas

Namuose Profesionalus
120°C Smarkiai pažeisti plaukai + +
150-180°C Sveiki, ploni plaukai + +
180-200°C Sveiki, stori plaukai x +
230°C Braziliškas  plaukų  tiesinimas

keratinu
x +
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Saugumo perspėjimai
Perspėjame,  kad net  ir  iš  elektros  lizdo išjungtu prietaisu  teka elektros  srovė.  Laikykitės  žemiau pateiktų saugaus prietaiso  naudojimo patarimų,  kad
nenukrėstų elektra ir nerizikuotumėte savo gyvybe.

 Baigę naudoti prietaisą, visuomet iš karto išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Laikykite prietaisą toliau nuo vandens. Ant prietaiso patekęs vanduo gali sukelti gaisrą, gali nukrėsti elektra. Prietaisui įkritus į vandenį ar kitą
skystį, iš karto ištraukite jį iš elektros lizdo.

 Nenaudokite prietaiso netoli dušo, vonios, kriauklės ar kitų talpyklų bei indų, kuriuose yra vandens.

 Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis, netyčia patrauktas, galėtų įkristi į kriauklę ar dušą.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
Laikykitės žemiau pateiktų saugumo perspėjimų, kad sumažintumėte gaisro, sužeidimų, nudegimų, elektros šoko riziką.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Vaikai ir sutrikusių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, neturintys reikiamos patirties ir žinių, prietaisą naudoti
turėtų tik prižiūrimi labiau patyrusių asmenų arba tinkamai apmokyti.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Naudojamas prietaisas labai įkaista. Prietaisui šylant, nelieskite įkaistančių paviršių.

 Nevalykite nevisiškai atvėsusio prietaiso.  Valykite prietaisą sausu skudurėliu. Nenaudokite cheminių priemonių,  ypač skiediklio ar benzolo,
prietaisui valyti.

 Nenaudokite prietaiso miegančių žmonių plaukams tiesinti.

 Nebandykite  atverti  ar  išrinkti  prietaiso  –  galite pakenkti  itin  tiksliai  sureguliuotiems prietaiso  mechanizmams.  Nekiškite  į  prietaiso  angas
pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore. Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai ar deguonis.

 Nejunkite prietaiso į ilgintuvą.

 Nedėkite veikiančio prietaiso ant minkštų paviršių, pvz. lovos, sofos, antklodės ir pan.

 Neuždenkite veikiančio prietaiso oro cirkuliacijos angų.

 Išjungdami prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
DĖMESIO! Galimas kaitimas/šilimas tiesintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo/šilimo stiprumas priklauso nuo tiesintuvo modelio.

Garantijos sąlygos
A-Tech Industrial Co., Ltd suteikiama garantija negalioja gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Pajutę keistą kvapą, pastebėję, kad
prietaisas pradėjo skleisti  neįprastus garsus arba iš jo ėmė rūkti dūmai, iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir nuneškite prietaisą į artimiausią
techninės priežiūros centrą, kad, toliau naudojant prietaisą, Jūsų nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
Prietaiso laidui esant pažeistam, leiskite  gamintojui, jo įgaliotam atstovui arba kitam įgaliotam specialistui jį pakeisti nauju, kad išvengtumėte grėsmės
sveikatai.

 Neleiskite, kad laidas būtų susivyniojęs ar išsitempęs.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą ir laikykite jį toliau nuo įkaitusių paviršių.

 Prietaiso laidas ypač pažeidžiamas netoli vietos, kur jis susijungia su prietaiso korpusu. Pažeidus laidą šioje vietoje, gali nukrėsti elektra.
Šio naudotojo vadovo turinys gali būti keičiamas apie tai iš anksto nepranešus.
Jeigu prietaisas neveikia, įsitikinkite, kad tinkamai į rozetę įstatytas prietaiso kištukas.
Jeigu pastebėjote gedimą, kreipkitės į pardavėją ar techninio aptarnavimo centrą.
Plaukų tiesintuvui suteikiama gamintojo garantija. Jeigu naudodami prietaisą patiriate problemų, kreipkitės į pardavėją arba klientų aptarnavimo centrą.

1. Prietaisui suteikiama garantija skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantija suteikiama dėl gamintojo kaltės atsiradusiems defektams,
todėl garantuojamas nemokamas sugedusių dalių keitimas ir dėl pagaminimo kokybės atsiradusių defektų taisymas.

2. Gedimams atsiradus jau praėjus garantiniam laikotarpiui, pirkėjas bus paprašytas sumokėti už taisymo darbus.
3. Garantija taip pat negalioja šiais atvejais net ir garantiniam laikotarpiui nepasibaigus:

a. Jeigu gedimas įvyksta dėl gamtos reiškinių, tokių kaip gaisras, potvynis ir pan., poveikio. Taip pat tada, kai prietaisas jungiamas į
netinkamos įtampos ir kitų parametrų elektros lizdą.

b. Jeigu nepateikiamas garantinis lapelis.
c. Jeigu  prietaisas  naudojamas neteisingai,  ne  pagal  taisykles,  jeigu jis  yra  modifikuojamas  ir  jeigu prietaisą  taiso  kiti  nei  įgalioti

asmenys.
4. Elektrinės prietaiso dalys saugomos ir tvarkomos 3 metus po prietaiso pagaminimo.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


