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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 metų, 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 (įskaitant jo priedus). 
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 
 
Svarbu: 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: tiesintuvo plokštės 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: nelaikykite prietaiso arti veido ir akių – nudegimo pavojus. 
 

APRAŠYMAS 

 
Su Newave Big sukursite įspūdingas kinematografines bangas arba lengvas, netvarkingas garbanėles. Puikiai tinka ilgų 
plaukų formavimui. Prietaisas – ergonomiškas, elegantiškas ir puikiai subalansuotas, todėl užtikrina maksimalų komfortą 
naudojančiajam. 
Newave Big garbanotuvu sukursite ilgai išliekančias ir pakerinčias garbanas ir bangas. Garbanotuvas dengtas nekaistančia 
ir malonia prisilietimui medžiaga, kuri neleis žnyplėms slysti iš rankų. Kaitrioji garbanotuvo dalis dengta turmalino keramika, 
dėl kurios formuojami plaukai įgaus natūralaus žvilgesio ir mažiau šiaušis. 
Upgrade Newave Big garbanotuvas įkaista greitai ir išlaiko tolygią temperatūrą viso darbo metu. Temperatūra pritaikoma 
kiekvienam plaukų tipui ir lengvai kontroliuojama skaitmeniniu termostatu, nuo 130°C iki 230°C, kas 10°C 
 
 



 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Turmalino keramika dengti titano vamzdeliai. 

• Ergonomiškas dizainas, kurio dėka užtikrinamas tvirtas sukibimas ir maksimali prietaiso kontrolė formavimo metu. 

• Pažangi sistema su skaitmeniniu ekranėliu, kuris naudojamas temperatūrai nustatyti. 

• Reguliuojama temperatūra nuo 130°C iki 230°C 

• Neslystanti, apsauganti nuo nudegimų bei minkšta guminė apdaila. 
 

NAUDOJIMAS 
 

• Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite        mygtuką.  

• Pasirinkite norimą temperatūrą naudodami reguliuojamą termostatą.  

• Prietaisas paruoštas naudoti. 

• Iššukuokite plaukus. Rekomenduotina plaukus padengti apsaugine plaukų priemone. Paimkite nedidelę plaukų 
sruogą ir įdėkite ją tarp plokštelių statmenai, pradedant nuo plaukų šaknų. Švelniai suspauskite plokšteles ir 
palaikykite kelias sekundes. Šiuos veiksmus atlikite per visą plaukų ilgį iki pat plaukų galiukų. 

 
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 neteisingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti 
pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate.  
Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis veikia tinkamai, nes 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. 
 

 
 


