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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 formuoti ir džiovinti.
•
Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
•
Saugokite pakuotę nuo vaikų, kad jie negalėtų susižaloti (uždusti).
•
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.
•
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
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•

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 prietaisas išjungtas.
•
Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį, ir netraukite jų iš vandens. 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.
•
Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
•
Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
•
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.

Oro išleidimo anga
Šepečio galvutės atleidimo (atpalaidavimo) mygtukas
ON/OFF mygtukas, srovės intensyvumo valdiklis
Oro įsiurbimo anga
Kabinimo kilputė
Maitinimo laidas
Apvali šepečio galvutė Ø25 mm – smulkioms garbanoms
Apvali šepečio galvutė Ø30 mm ištraukiamais šeriais – vidutinėms garbanoms
Apvali šepečio galvutė Ø38 mm – stambioms garbanoms ir plaukų purumui

Naudojimas
→
→
→
→

→
→
→

Prieš naudodami prietaisą, išdžiovinkite plaukus, naudodami rankšluostį ir šukas.
Įjunkite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą.
Prietaisas turi tris temperatūros / intensyvumo parinktis.
Spustelėdami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą ir nustatykite reikiamą temperatūrą / intensyvumą (2a pav.):
0 – prietaisas išjungtas;
I – 1-a padėtis, silpna srovė, šiltas oras;
II – 2-a padėtis, stipri srovė, karštas oras;
❆ – šalto oro srovė.
Baigę naudoti, išjunkite prietaisą ON/OFF mygtuku (2b pav.).
Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Leiskite prietaisui atvėsti.
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Apvalių šepečio galvučių prijungimas/nuėmimas
•
•
•
•

Uždėkite apvalią šepečio galvutę ir ją užtvirtinkite, prispausdami prie korpuso (4a pav.). Atkreipkite dėmesį į ant prietaiso
esančias žymas!
Pasukite šepečio galvutę rodyklės kryptimi ir užfiksuokite (5a pav.).
Norėdami nuimti šepečio galvutę, spustelėkite atleidimo mygtuką (5b pav.).
Pasukite šepečio galvutę rodyklės kryptimi (5c pav.) ir nuimkite nuo korpuso (4b pav.).

Apvali šepečio galvutė ištraukiamais šeriais
•
•

Šeriai ištraukiami, pasukant galvutės viršutinę dalį rodyklės kryptimi (3a pav.).
Šeriai įtraukiami, pasukant galvutės viršutinę dalį priešinga kryptimi (3b pav.).

Sėkmingo naudojimo patarimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išplaukite plaukus, praskalaukite ir šiek tiek padžiovinkite. Geriausi rezultatai gaunami, kai plaukai šiek tiek drėgni.
Iššukuokite plaukus šukomis ar šepečiu.
Padalinkite plaukus sruogomis.
Apvyniokite pasirinktą sruogą apie apvalią šepečio galvutę, vyniodami nuo šepečio apačios link viršaus, – suformuosite
garbaną.
Pasirinkite 1 arba 2 džiovinimo parinktį; džiovinkite, kol sruoga išdžius. Dėmesio: ilgam nepalikite sruogų apvyniotų aplink
šepečio galvutę, kad nepažeistumėte plaukų.
Garbanoms formuoti naudokite šalto oro pūtimo mygtuką.
Jei naudojate Ø25 mm arba Ø38 mm apvalias šepečio galvutes, nuvyniokite plaukus nuo šepečio.
Jei naudojate Ø30 mm apvalią šepečio galvutę su ištraukiamais šeriais, suskleiskite šerius (3b pav.) ir šonu ištraukite
šepetį iš garbanos.
Tokiu pačiu būdu išdžiovinkite likusias sruogas ir suformuokite šukuoseną.

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.
Kad prietaisas tarnautų ilgiau, reguliariai valykite oro įsiurbimo angą su minkštu, sausu šepetėliu.
Valykite apvalias šepečio galvutes, kad pašalintumėte želė ir lako likučius. Kad tai padarytumėte, nuimkite apvalią šepečio
galvutę ir plaukite ją šiltu, muilinu vandeniu. Leiskite galvutei išdžiūti. Dėmesio: naudokite tik visiškai išdžiūvusias šepečio
galvutes.

Saugokite kad plaukai nepatektų į oro įsiurbimo angą.
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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