
3. Įjunkite prietaisą: 3 sekundespalaikykiteįspaustą „Lock“ mygtuką.
4. Kaitinimo plokštelių temperatūrą nustatysite„High“ arba„Low“ mygtukais.
5. Temperatūraspaudžiant vieną šiųmygtukų keičiasi po5°C.

• Automatinė klaidų tikrinimo funkcija
1. ol1: jeiguprietaisą įjungusį elektrostinklą jis neįkaito per25sekundes,

rodoma ši žinutė.
2. ol2: 25sekundesprietaisasyra įkaitęs iki labaiaukštostemperatūros(virš

220°C); perkaitimas.
3. ch3:trumpasjungimaslėmė funkcijų sutrikimą.

JEI PRIETAISAS NEVEIKIA, PATIKRINKITE, AR KIŠTUKAS Į LIZD Ą
ĮKIŠTAS TINKAMAI.
JEI VIS TIEK SUSIDURIATE SU NESKALNDUMAIS, SUSISIEKITE SU
AUTORIZUOTU TECHNIN ĖS PRIEŽIŪROS CENTRU.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

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



SUNTACHI
PLAUK Ų TIESINTUVAS

Mod. NDT

Naudojimosi instrukcijos

PROFESIONALUS PLAUK Ų TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS
KERAMIKINEMIS PLOKŠTEL ĖMIS

SAVYBĖS:

• Ištobulintasdizainas.
• Modernivaldymosistema.
• PažangitemperatūrosnustatymosistemanaudojantisTurbofunkcija.
• Didesnė temperatūrosamplitudė (60°C - ~ 210°C).
• Automatinioišsijungimofunkcija: aktyvuojama,kai prietaisasnenaudojamas10

minučių.
• Pažangiostechnologijoskeramikinės plokštelės išlaiko pastovią temperatūrą.
• Keramikadengtosplokštelės tarnaujaneįtikėtinai ilgai.
• Kaitinimo plokštelių dydistinkamasir plaukų tiesinimui,ir garbanojimui.

• LengvasperėjimasnuotemperatūrosvaldymopagalCelsijų į Farenheitą.
• Jeiketinatenaudotiprietaisą kitosešalyse,reikia pakeistielektroslizdą.

Modelio nr.: NDT31
Įtampa: AC100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz, 80 W
Temperatūra: 60°C - ~ 210°C
Svoris: 425 g
Dydis: 295 x 33 x 35 (cm)
Laido ilgis: 250 – 300 (cm)

SAUGUMO INSTRUKCIJOS:

• Neįmerkiteprietaisoį vandenį ar kitus skysčius.Nenaudokiteprietaisošalia indų su
vandeniu ar kitais skysčiais.

• Baigę naudotisprietaisu,ištraukitemaitinimokabelį išmaitinimotinklo, nesvanduo
jam pavojingas net išjungus.

• Nepadėkite prietaisoant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas,patalynė ar pan.
• Ypatingapriežiūra reikalinga,jei prietaisunaudojasivaikai,neįgalieji ar žmonės

turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jeiprietaisonenaudojatearnoritejį valyti, jis būtinai turi būti išjungtasiš

maitinimo tinklo. Nepalikiteįjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant
karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.

• Nenaudokiteprietaisojei pažeistasmaitinimokabelis.Jeinaudojantisprietaisubuvo
pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo
tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio
aptarnavimo centre.

• Šis prietaisasatitinkareikalavimus,keliamusdirektyvų 89/336/EECir 73/23/EEC,
taip pat 93/68/EEC.

• Visuometįsitikinkite, ar naudojamaįtampaatitinkanurodytąją antprietaiso.

NAUDOJIMAS:

• Įjungimasį lizdą. Kai prietaisasįjungiamasį elektroslizdą, automatiškai
aktyvuojamas parengties režimas.

• Įjungimas.Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite„Lock“ mygtuką. TuometLCD
langelyje kartą pasirodo simbolis 180°C, kuris netrukus pasikeičia į tuo metu esančią
plokštelių temperatūrą. Kai temperatūra pasiekia 180°C, prietaisą galima naudoti.

• Išjungimas.Mygtuką „Lock“ 3 sekundespalaikykiteįspaustą ir prietaisasišsijungs.
• Temperatūrosnustatymas:

1. Įjunkite į lizdą: išjungimo(parengties)padėtis.
2. LCD ekranepasirodyssimboliai„C“ (Celsijus)ir „F“ (Farenheitas):norimą

temperatūros matavimo vienetą nustatysite mygtuką „Low“ įspaudę 2-3
sekundes. Kai pakeičiamas temperatūros vienetas, pasigirsta garsinis signalas.


