
 ŠILDANTIS BLAKSTIENŲ RIETIKLIS

TOUCHBeauty „360° Heated Eyelash Curler“, TB1218

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugumo perspėjimai 

Prieš  naudodami  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  šią  naudojimo  instrukciją.
Išsaugokite ją, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

DĖMESIO!

 Nenaudokite prietaiso, jeigu:
o Skundžiatės alergijomis;
o Aplink akis turite žaizdų, patinimų ar gumbelių;
o Sergate konjunktyvitu, akių ligomis ar skundžiatės kitomis akių

problemomis.
 Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  įsitikinkite,  kad  prietaisas  yra

neapgadintas. Jei prietaisas sugedo, jo nenaudokite.
 Jeigu jaučiate skausmą akių ar akių vokų zonoje, naudodami prietaisą ar

baigę  jį  naudoti,  tuoj  pat  nutraukite  prietaiso  naudojimą  ir
pasikonsultuokite su medikais.

 Nespauskite rietiklio prie vokų, kad nenusidegintumėte.
 Nenaudokite prietaiso, kai esate įsidėję kontaktinius lęšius.
 Nemėginkite  savarankiškai  modifikuoti,  išrinkti  ar  taisyti  prietaiso,  kad

išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 
 Nesidalinkite prietaisu su kitais.
 Reguliariai valykite prietaisą, kad jis ilgiau Jums tarnautų.
 Prietaisas veikia, naudodamas ličio bateriją. Nelaikykite prietaiso drėgnose

vietose. Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso, išimkite bateriją.

Techniniai duomenys                                                                
 
Srovės įtampa: 5 V / 160 mA
Nominali įtampa / galia: 3,7 V / 1,3 W
Baterija: ličio jonų, 3,7 V, 500 mAh
Matmenys: 20 mm x 160 mm
Medžiaga: ABS



Sudedamosios dalys  

1. Apsauginis kamštelis 

2. Įkaistančios šukutės (nuimamos)

3. Įjungimo mygtukas

4. Krypties mygtukai

5. Įkrovimo indikatorius

6. Įkrovimo lizdas

7. USB laidas

Naudojimas  
Paruošimas naudoti

1. Nuimkite apsauginį dangtelį.
2. Įjungimo  mygtuku  pasirinkite  ON  padėtį,  kad  įjungtumėte  prietaisą.

Prietaisas pradės kaisti ir pasieks reikiamą temperatūrą per 20 sekundžių.
Naudokite prietaisą 15-35°C temperatūroje. Naudojant prietaisą žemesnėje
negu 15°C temperatūroje, gali pasireikšti neigiamas poveikis baterijai ir
šukutės įkaisti lėčiau. 

3. Naudodami prietaisą, laikykite jį skersai ir nustatykite blakstienų rietimo
kryptį.

Krypties
mygtukai

Naudojant
kairėje rankoje

Naudojant
dešinėje rankoje

Efektas



Naudojimas
Visuomet naudokite prietaisą priešais veidrodį, kad nesusižeistumėte akių.
Naudodami  prietaisą,  nenaudokite  sukimosi  funkcijos,  kad  nepažeistumėte
blakstienų.

1. Užtepkite blakstienų tušą ant blakstienų (2 pav.).

2. Nuimkite  apsauginį  dangtelį.  Pastumkite  įjungimo
mygtuką į  viršų,  kad įjungtumėte prietaisą.  Automatiškai
prasidės įkaitinimo procesas.

3. Pridėkite  įkaistančias  šukutes  prie  blakstienų  šaknų  ir
palaikykite  maždaug  3  sekundes.  Paspauskite  viršutinį
krypties mygtuką ir lėtai judinkite šukutes į viršų taip, kad
pasiektumėte  blakstienų  galiukus.  Palaikykite  prietaisą
šioje  padėtyje  maždaug  3  sekundes.  Pakartokite  šiuos
veiksmus 1-3 kartus (3 pav.).

4. Paspauskite  krypties  keitimo mygtuką,  kad  pakeistumėte
rietimo kryptį.  Tada suformuokite apatines blakstienas (4
pav.).

5. Baigę  naudoti  prietaisą,  žemyn  stumtelėkite  įjungimo
mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

Valymas ir priežiūra  

 Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Nuvalykite prietaisą sudrėkinta šluoste ir išdžiovinkite sausa šluoste.

 Nuvalykite  blakstienų  rietiklio  galvutę  medvilniniu  diskeliu,  sudrėkintu
valomuoju veido vandeniu. Tada sudrėkinkite diskelį vandeniu ir dar kartą
nuvalykite. Padėkite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje, kad jis išdžiūtų. 

 Nenaudokite  tepalų,  valiklių,  oro  gaiviklių  ar  šveičiamųjų  priemonių



prietaisui prižiūrėti.

Techninis aptarnavimas  ir garantija  

1. Aplinkosaugos patarimai
Baterijos yra kenksmingos aplinkai. Nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
Palikite specialiose baterijų  surinkimo vietose. 

2. Trukdžių šalinimas

Problema Priežastis Sprendimo būdas

Prietaisas neveikia. Baigia  išsekti  arba išseko
baterija.

Įkraukite prietaisą kaip 
nurodyta.

Blakstienos  pariečiamos
nepakankamai.

Žema  rietimo  šukučių
temperatūra.

Pašildykite prietaisą kaip 
nurodyta ir tuomet jį 
naudokite.

Kitos problemos Kreipkitės į įgaliotą 
klientų aptarnavimo 
centrą.

Jeigu iškilusi problema nėra aprašyta lentelėje arba jeigu nepavyksta jos pašalinti,
vadovaujantis  aukščiau  aprašytais  metodais,  nutraukite  prietaiso  naudojimą  ir
kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

3. Garantija ir aptarnavimas
Jeigu norite, kad prietaisui būtų atliktas garantinis aptarnavimas, jei kyla klausimų
arba reikia daugiau informacijos, apsilankykite mūsų tinklalapyje arba kreipkitės į
artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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

www.krinona.lt

http://www.krinona.lt/
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