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Plaukų šepetys, tiesinantis plaukus
Naudojimo instrukcija

Dėkojame, kas įsigijote šį plaukų tiesinimo šepetį. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, įdėmiai perskaitykite
naudojimo instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.
Norėdami ištiesinti plaukus, naudokite skirtingus temperatūros režimus. Šiame šepetyje įmontuota momentinio įkaitimo
technologija ir 10 skirtingų temperatūros režimų, skirtų skirtingo tipo plaukams. Pasirinkite tokią temperatūrą, kuri yra
tinkamiausia jūsų plaukams. Temperatūra keičiasi 5° C intervalais.
1. Storiems plaukams tiesinti rinkitės aukštesnę temperatūrą: 210° – 230° C
2. Normaliems plaukams nustatykite vidutinę temperatūrą: 190° – 210° C
3. Ploniems, gležniems plaukams naudokite žemesnę temperatūrą: 170° – 200° C
Jei pasirinksite žemą temperatūrą, plaukų formavimas truks ilgiau.
Įjunkite prietaisą: įspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Norėdami jį išjungti, mygtuką palaikykite
įspaustą dar 3 sekundes.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Naudojantis prietaisu, jūsų plaukai turi būti sausi.
Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą.
Įjunkite prietaisą ir pasirinkite norimą temperatūrą.
Viena ranka laikykite plaukų sruogą, o kita šukuokite ją su tiesinančiu šepečiu.
Kad pasiektumėte geresnių rezultatų, galite naudoti plaukų formavimo priemones.
Vienu metu tiesinkite nedideles plaukų sruogas. Jei norite tiesinti didesnę sruogą, jūsų judesiai turėtų būti
lėtesni.
Prietaisas automatiškai išsijungia po valandos.
Saugumo instrukcijos
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Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai prietaisu gali naudotis tik su suaugusiųjų priežiūra.
Baigę naudotis prietaisu, nedelsdami jį išjunkite.
Nenaudokite jo vonioje ar prausdamiesi duše.
Nelaikykite prietaiso ten, kur jį galėtumėte užkliudyti ir jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.
Nelaikykite jo greta vandens ar kitokių skysčių, nepanardinkite į vandenį.
Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.
Neardykite ir nebandykite pataisyti sugedusio prietaiso – tai draudžiama.
Jei prietaisas įkrito į vandenį, tučtuojau ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nelieskite vandenyje esančio
prietaiso.
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Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Nenaudokite prietaiso greta vaikų ir neįgaliųjų, ir neleiskite jiems juo naudotis patiems.
Valymas

Prietaisą reikia reguliariai valyti, nes nešvarumų atsiranda dėl plaukų priežiūros priemonių likučių.
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Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Leiskite prietaisui atvėsti.
Nuvalykite jį sudrėkinta šluoste. Galite naudoti švelnią valymo priemonę.
Nusausinkite su švaria šluoste.
Švarų prietaisą padėkite į jo laikymo vietą.
Specifikacijos
Modelis: BBP-2000
Kilmės šalis: Kinija
Įtampa: 230-110 V
Galia: 29 W
Dažnis: 11 V 60 Hz 220 V 50 Hz

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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