KŪGINĖS PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS WAHL

WAH4432-0470
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

4432
220 – 240 V (kintamoji srovė)
50/60 Hz
45 W

Modelis
Naudojama srovės įtampa
Energijos suvartojimas

Svarbios saugumo taisyklės
Kad naudojantis elektriniais prietaisais nenukrėstų elektra ir nepatirtumėte sužalojimų, Jūsų saugumui prašome laikytis žemiau
pateiktų saugumo taisyklių.
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įsitikinkite, kad gerai jas supratote!
•
Naudokite prietaisą tik plaukams garbanoti.
•
Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
•
Saugokite pakuotę nuo vaikų, kad jie negalėtų susižaloti (uždusti).
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Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų
žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie
žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Prietaisu naudotis gali ne jaunesni nei 8 metų
vaikai. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams patiems valyti ar
taisyti prietaiso.
Išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad, esant reikalui, galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jei perleidžiate prietaisą kitiems
naudotojams, nepamirškite pridėti ir šio naudotojo vadovo.
Kad nepakenktumėte plaukams, įsitikinkite, kad po ilgalaikės šukuosenos formavimo ar dažymo juose neliko jokių
cheminių medžiagų.
Prietaisą naudojant ir iš karto baigus naudoti, kaitinimo elementas būna labai įkaitęs. Neleiskite jam liestis prie odos,
galvos odos ar akių.
Laikykite kaitinimo elementą toliau nuo karščiui neatsparių paviršių.
Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę, kurios tiekiamos srovės įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant
prietaiso etiketės.

DĖMESIO:
•
Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo kabinos ir kitokių talpyklų, pilnų vandens. Nenaudokite prietaiso ten, kur didelė
drėgmė. Baigę naudoti prietaisą, visuomet išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes ant prietaiso patekęs vanduo gali tapti
nelaimingų atsitikimų priežastimi net tuomet, kai žnyplės išjungtos.
•
Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
•
Jei prietaisas buvo įkritęs į vandenį, daugiau jo nebenaudokite.
•
Saugokite, kad ant prietaiso nepatektų vandens ir kitų skysčių.
•
Kaip papildomą saugumo priemonę rekomenduojame vonios kambaryje naudoti patikimą ne stipresnės nei 30 mA srovės
liekamosios srovės įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
•
Prieš valydami ar taisydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
•
Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs, buvo nukritęs ant žemės arba jei pažeistas prietaiso laidas. Leiskite laidą originaliu
atsarginiu laidu pakeisti įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam specialistui. Taip išvengsite
pavojaus sveikatai.
•
Prietaisą taisyti gali tik įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai, kurie užtikrins, kad būtų naudojamos originalios
atsarginės dalys. Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai prižiūrėti elektrinę techniką apmokyti specialistai.
•
Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
•
Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už maitinimo laido ar paties prietaiso.
•
Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.
•
Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
•
Laikykite prietaisą ir jo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
•
Prietaisą naudodami ir padėdami prietaisą saugoti, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs ar susinarpliojęs.
•
Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
•
Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose temperatūra žemesnė nei 0°C arba aukštesnė nei +40°C. Neleiskite, kad prietaisą
pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai.
•
Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos
elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.
•
Gamintojas už žalą, įvykusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar šio vadovo nurodymų nesilaikymo, neatsako.

Sudedamosios dalys (1 pav.)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Vėsus galiukas
Kūginis kaitinimo elementas
Pagrindo stovelis
LCD ekranėlis
ON/OFF mygtukas
Mygtukas temperatūros vertei padidinti
Mygtukas temperatūros vertei sumažinti
Rankenėlė
Maitinimo laidas su apsaugos nuo susinarpliojimo mechanizmu
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Naudojimas
→
→
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→

→
→
→
→

Atlenkite pagrindo stovelį ir padėkite prietaisą ant lygaus, plokščio, karščiui atsparaus paviršiaus.
Įjunkite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą.
Spustelėdami ON/OFF mygtuką (E), įjunkite prietaisą (2 pav.).
Nustatykite norimą temperatūrą (80°C – 210°C). Iš anksto nustatyta temperatūra - 180°C. Norėdami nustatyti aukštesnę
temperatūrą, spustelėkite
mygtuką (F). Norėdami nustatyti žemesnę temperatūrą, spustelėkite
mygtuką (G).
Atkreipkite dėmesį: spustelėdami bet kurį iš šių mygtukų, vienu paspaudimu temperatūrą pakeisite 5°C. Kad
temperatūros vertė didėtų/mažėtų greičiau, laikykite reikiamą mygtuką paspaustą.
Nustačius temperatūrą, LDC ekranėlis tris kartus sumirksės. Pasiekus nustatytą temperatūrą, LCD ekranėlyje pamatysite
temperatūros vertę. LCD ekranėlis mirksės tol, kol bus pasiekta nustatyta temperatūrą. Ją pasiekus, ekranėlis nebežybsės.
Baigę naudoti, išjunkite prietaisą ON/OFF mygtuku (2 pav.). Laikykite ON/OFF mygtuką paspaustą. LCD ekranėlis turėtų
išsijungti.
Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Leiskite prietaisui atvėsti.

Titano, keraminė ir turmalino apdaila (priklausomai nuo modelio)
Neigiamo krūvio jonai saugo nuo elektrostatinio krūvio ir yra naudingi plaukams. Todėl plaukų paviršius bus lygus ir panašus į šilką,
plaukai bus natūraliai drėkinami ir žvilgantys.

Sėkmingo naudojimo patarimai
Dėmesio, svarbu: prietaisas parduodamas kartu su apsaugine pirštine – visuomet ją dėvėkite užmautą ant rankos (4 pav.), kad
apsaugotumėte pirštus, kai vyniojate plaukus apie kaitinimo elementą. Vis dėlto ilgai nelaikykite net ir pirštine uždengtų pirštų ant
kaitinimo elemento.
→ Visuomet pirmiausia patikrinkite garbanojimo žnyplių veikimą, garbanodami tik nedidelę plaukų sruogą.
→ Padalykite plaukus į maždaug 2 cm storio ir 4 cm pločio segmentus.
→ Laikykite garbanojimo žnyples vertikaliai. Apvyniokite pasirinktą sruogą apie kūgines garbanojimo žnyples (nuo žnyplių
apačios link galiuko), kad suformuotumėte spiralę (4 pav.).
→ Kai apie garbanojimo žnyples apvyniosite visą sruogą, lukterėkite keletą sekundžių, prieš ištraukdami žnyples. Kol plaukai
įkaitę, jų nešukuokite šukomis ar šepečiu.
→ Šitaip sugarbanoję norimas sruogas, toliau formuokite jas pirštais ir formuokite norimą šukuoseną.
→ Patarimas: Kad būtų lengviau garbanoti apie kaklą esančius plaukus, laikykite garbanojimo žnyples ne vertikaliai, o
horizontaliai.
→ Kad formuotumėte dideles, plačias garbanas, vyniokite plaukų sruogą arčiau garbanojimo žnyplių pagrindo (Ø25 mm) (3
pav.). Smulkesnėms garbanoms naudokite garbanojimo žnyplių galiuką (Ø13 mm) (3 pav.).

Valymas ir priežiūra
Prieš prietaisą valydami, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo ir leiskite jam atvėsti.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Prietaiso paviršių valykite tik minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šveitimui skirtų priemonių.

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą
reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre.
Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir
Jūsų sveikatai.

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