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Garbanojimo liežuvėlis turi 5 pasirenkamus diametrus ( 16, 19, 25, 32 mm). Jis įkaista labai greitai
ir per keletą sekundžių būna pasiruošęs darbui.
Temperatūros reguliavimo mygtukai leidžia jums nusistatyti tikslią reikalingą temperatūrą. 30
galimų temperatūros nustatymų (nuo 1300C iki 2000C temperatūros) suteikia visapusiškas sąlygas formuoti
visų rūšių plaukus: jei formuojami plaukai yra ploni, geriausią rezultatą pasieksite naudodami žemą
temperatūrą. Jei formuojami plaukai yra stori ar banguoti, naudokite aukštesnę temperatūrą. Tik
nepamirškite, kad formuojami plaukai turi būti švarūs ir sausi.
Formavimo liežuvėlis taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisą naudojimo metu, kai jis yra karštas.
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NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Įjunkite prietaisą į maitinimo šaltinį. Įjunkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti.
Nusistatykite reikiamą temperatūrą „+“ ir „-“ mygtukų pagalba. Prietaisas pasieks nustatytą temperatūrą per
keletą sekundžių.
Padalykite plaukus po lygiai ir iššukuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite žnyples,
įdėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Būkite atsargūs,
neleiskite prietaisui palieski skalpo. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes,
priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų
sruogas.Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas.
Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite
plaukų kol jie neatvės.
Šis prietaisas turi automatinį išjungiklį, kuris išjungia prietaisą po 72 minučių . Jis skirtas tam, kad pamiršus
išjungti prietaisą, jis išsijungtų automatiškai.
DĖMESIO
Prietaiso liežuvėlis įkaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie
odos. Prieš pradėdami formuoti plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą ant vienos plaukų sruogos, kad
įsitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais
skysčiais.
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net
išjungus.
Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos
sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę
naudotis, leiskite jam atšalti.
Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo 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 prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
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