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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką. 

 

 
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra 
sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su  juo 
susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. 
Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali. 
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai. 
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu. 
 
SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 
Pavojus: pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 
- jos gali tapti pavojaus šaltiniais. Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa (paprastai nurodyta 
ant rankenėlės) atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių. 

Dėmesio: pritaisas stipriai įkaista – esant kontaktui su oda, gali sukelti nudegimus.  
Jei prietaisas nukrito, prieš naudojimą apžiūrėkite, ar nėra prietaiso pažeidimų. Jei pastebėjote pažeidimų , 
susisiekite su prietaiso pardavėju dėl remonto autorizuotame centre. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso 
perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Pastebėję maitinimo laido pažeidimų, susisiekite su 

prietaiso pardavėju dėl prietaiso remonto autorizuotame centre. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nelieskite jo 
šlapiomis rankomis ar kojomis – ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. Nenaudokite prailginimo laido. Nenaudokite prietaiso 
viešuose vonios kambariuose. Norėdami prietaisą atjungti iš maitinimo lizdo, netempkite už laido. Nepalikite prietaiso lietuje, 
saulėkaitoje. Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir sumažėjusių gebėjimų asmenims – naudojimo atveju atsako tėvai arba 
kitas juos prižiūrintis asmuo.  
Dėmesio, pavojus: nelaikykite prietaiso arti veido ir akių – nudegimo pavojus. 
 

APRAŠYMAS 

 
Infraraudonųjų spindulių plaukų garbanojimo žnyplės UPGRADE INFRACURL, patobulintos Bioinfrared technologija dabar 
užtikrina dar didesnį našumą: apsaugą plaukams, glotnumą, minkštumą bei ilgesnį garbanų išsilaikymą. Su Upgrade InfraCurl 
garbanojimo žnyplėmis paprasta išgauti tobulas garbanas ir bangas naudojant žemą temperatūrą, todėl šios garbanojimo 
žnyplės rekomenduojamos turinčioms plonus, šviesintus ar pažeistus plaukus. Infraraudonųjų spindulių technologija naudoja 
elektromagnetines bangas, kurios prasiskverbia į plauko vidų, apsaugodamos plauko kutikulę iš išorės, ir užtikrina 
nepriekaištingus formavimo rezultatus  40°C žemesne temperatūra nei įprastais prietaisais. Garbanotuvas dengtas turmalinu, 
kurio neigiami jonai apsaugo plauko kutikulę, suteikia žvilgesį, plaukai mažiau elektrinasi ir šiaušiasi. 
 
Infraraudonųjų spindulių nauda: 

• Išsaugoma plaukų drėgmė 

• Atstatoma plaukų kutikulė 

• Pašalinamos bakterijos ir kvapai 



 
• Užveriami plaukų paviršiaus žvyneliai (suteikia plaukams žvilgesio, minkštumo) 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Kaistanti prietaiso dalis pagaminta iš titano, dengto turmalino keramika. 

• Ilgis: 19 cm. 

• Skaitmeninis termostatas: nuo 80°C iki 210°C (kas 10°C), todėl temperatūra bus paprastai parenkama pagal plaukų 
tipą. 

• Ypač ilga kaistanti prietaiso dalis, tinkama ilgiems plaukams formuoti. 

• MCH kaitinimo elementas vienodos temperatūros palaikymui. 

• Automatinis išsijungimas nenaudojant 1 valandą. 
 

INSTRUKCIJOS 
 
Prieš naudojimą įsitikinkite, kad plaukai švarūs ir visiškai sausi. Iššukuokite plaukus. 
Atskirkite nedidelę plaukų sruogą, pirštu nuspauskite veržiklio svirtelę. Apsukite sruogą aplink prietaisą taip, kad ji atsidurtų 
tarp veržiklio ir kaistančios prietaiso dalies (vamzdelio). Suspauskite plaukų sruogą veržikliu ir palaikykite.  
Kitas būdas: įdėkite plaukų sruogą tarp veržiklio ir kaistančios prietaiso dalies, ją suspauskite veržikliu ir lėtai slinkdami 
prietaisą link plaukų galiukų, prietaisą po truputėlį sukite taip, kad sruoga aplink jį apsivyniotų. Tam, kad sruoga nestrigtų, 
rekomenduojama pirštu švelniai nuspausti veržiklio svirtelę (taip bus išlaikomas nedidelis tarpelis tarp kaistančios prietaiso 
dalies ir veržiklio, todėl prietaisas sruogomis judės laisviau).  
Kad plaukus pasiektų kuo daugiau infraraudonųjų spindulių, užtikrinkite, kad kuo didesnė sruogos dalis prisiliestų prie 
raudonai degančios prietaiso dalies. 
 
Patarimas: jei plaukai ploni ir pažeisti, naudokite kuo žemesnę temperatūrą, o jei stori ir ilgi, rekomenduojame rinktis 
aukštesnę temperatūrą. Jei norite išgauti švelnias, rinkitės didesnio skersmens, o jei intensyvias, smulkesnes garbanas – 
mažesnio skersmes garbanotuvą. 
 
PAKUOTĖ IR PRIETAISO PRIEŽIŪRA 
 
Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms , 
pasiteiraukite pardavėjo. Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas naudojimo būdas yra neteisingas 
ir pavojingas. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kilusią neteingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti 
pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis 
veikia tinkamai, bet koks defektas gali sukelti žalą. Prieš valydami prietaisą, įsitinkinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo lizdo 
ir yra atvėsęs iki kambario temperatūros. Nuolat palaikykite prietaiso švarą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo kreipkitės į 
pardavėją. 
 

Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos 
aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti 
tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo 
sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam 
perdirbimui. 
 

 
 


