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TRIGUBAS FORMUOTOJAS
Trigubo formuotojo dėka, šiuo prietaisu galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės,
užtikrindamos harmoningą ir natūralų stilių. 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios
struktūros plaukus.
• 25 temperatūros nustatymai
• Lankstus maitinimo kabelis
• Stovas
• 2 indikatorinės lemputės – 2 jungikliai
• Neslidi rankena
Plaukų tipas
Nustatymas
Sintetiniai
1–3
Pažeisti
3–5
Dažyti
3–5
Ploni
6 – 10
Vidutiniai
10 – 15
Stori
15 – 20
Banguoti
20
Afrikietiški
25
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
• Įjunkite prietaisą į maitinimo lizdą. Dega raudona lemputė.
• Nusistatykite reikiamą temperatūrą.
• Paspauskite jungiklį dešinėje (1). Raudona ir žalia lemputės pradės mirksėti – prietaisas kaista.
• Kai prietaisas įkais iki pasirinktos temperatūros žalia lemputė degs tolygiai.
• Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką kairėje (0). Prietaisas atvės.
• Norėdami įkaitinti prietaisą vėl, paspauskite mygtuką dešinėje (1).
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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