PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS SU TURMALINO KERAMIKOS PLOKŠTELĖMIS
Modelis: WAH3303-0050
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dalių aprašymas:
A – kaistančios plokštelės (judančios)
B – rankena
C – skystųjų kristalų ekranėlis
D – temperatūros nustatymo mygtukas
E – įjungimo/išjungimo mygtukas
F – laidas su kilpa prietaiso pakabinimui
Svarbi saugumo informacija
Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, būtina perkaityti ir įsisavinti pateiktą informaciją:
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas!
- Prietaisą naudokite tik plaukų tiesinimui;
- Siekiant apsaugoti plaukus, įsitikinkite, kad ant jų neliko jokių chemikalų likučių po plaukų dažymo ar kitų cheminių
procedūrų;
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio. Įvertinkite prietaiso plokštelėje nurodytą elektros įtampos
rodiklį;
- Tiesinimo plokštelės plaukų tiesinimo metu ir iš karto po jo yra karštos. Niekada neleiskite tiesinimo plokštelėms prisilesti prie
odos, galvos odos ar akių! Kaistančias plokšteles laikykite atokiau nuo karščiui jautrių paviršių;
- Įspėjimas: saugokite prietaisą nuo drėgmės;
- Niekada nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių. Nepaisant to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas,
laikykite jį atokiau nuo praustuvių, dušo, patalpų, kuriose yra didelė drėgmė ar vandens talpų!
- Prietaisą laikykite ir juo naudokitės tik sausoje patalpoje;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos;
- Jei prietaisas yra pažeistas, nedelsiant išjunkite jį iš elektros lizdo;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas yra pažeistas. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas
ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Tik specialiai apmokyti
asmenys gali taisyti elektros prietaisus;
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys
įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiem nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už
jų saugumą atsakingi asmenys. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu;
- Prietaisas turi būti naudojamas tinkamai, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje;
- Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar už pačio prietaiso;
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos;
- Laidą laikykite atokiau nuo kaistančių paviršių;
- Nevyniokite laido apie prietaisą;
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Kai padedate prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas;
Nenaudokite prietaiso tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis;
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso, jei pažeistos tiesinimo plokštelės;
Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnio, nei 30mA darbinio
srovės stiprumo pastoviosios srovės prietaisas. Jūsų elektrikas džiaugsis, galėdamas jums padėti;
Nenaudojamą prietaisą utilizuokite, kaip reikalauja šalies, kurioje jis buvo įsigytas, įstatymai;
Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant instrukcijų;
Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir patikrintas. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl
elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.

Turmalino keramikos danga
Turmalino keramika padengtos kaistančios plokštelės turi antistatinį poveikį ir yra švelnios plaukams. Neigiami jonai uždaro plauko
žvynelius, plauko paviršius tampa lygus ir švelnus, natūrali plaukų drėgmė yra „uždaroma“ plauko viduje, o plaukai tampa ypatingai
žvilgantys. Neigiami jonai taip pat pašalina plaukų paviršiaus statinį krūvį.
Naudojimas:
- Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (E) (1 pav.). Skystųjų kristalų ekranėlis pradės šviesti mėlynai.
Bus nustatyta didžiausia galima 200C temperatūra (ekranėlyje matysite skaičių 200) (2A pav.).
- Nustatykite pageidaujamą temperatūrą, spausdami temperatūros reguliavimo mygtukus (D). Nustatytą temperatūrą matysite
ekranėlyje (2B pav.).
▲ – didinti temperatūrą;
▼ – mažinti temperatūrą.
- Kai tik prietaisas įkaista iki nustatytos temperatūros, ekranėlyje rodoma ta temperatūra ir užrašas „READY“ (paruošta) (2C
pav.).
- Panaudoję prietaisą, jį išjunkite paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką (E) (1 pav.). Skystųjų kristalų ekranėlis turi užgesti.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
Patarimai sėkmingam plaukų formavimui
- Išplaukite, gerai išskalaukite ir išdžiovinkite plaukus.
- Iššukuokite plaukus šukomis ar šepečiu.
- Suskirstykite plaukus atskiromis sruogomis.
- Dėkite plaukų sruogą tarp tiesinimo žnyplių plokštelių ties plaukų šaknimis.
- Suspauskite plaukų tiesintumo plokšteles ir lėtai tempkite prietaisą plaukų sruoga link galiukų.
Pastaba: nelaikykite plaukų tarp suspaustų plaukų tiesinimo žnyplių plokštelių ilgiau, nei kelias sekundes, nes galite pažeisti plaukus.
- Atleiskite suspaustas plaukų tiesinimo žnyplių plokšteles ir leiskite sruogai išslysti iš jų.
- Pakartokite procedūrą, kol ištiesinsite visas plaukų sruogas.
Prietaiso valymas ir priežiūra
-

Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Nuvalykite prietaisą šiek tiek sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šveičiamųjų priemonių.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir
elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų
surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir
užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
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