
 
 
 

Plaukų garbanojimo žnyplės 5 in 1 
UPGRADE KIT COMBY 

UG95E 
 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

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

 
SAUGUMO INSTRUKCIJOS 

 
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. 
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 IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
„Kit Comby“ yra profesionalios 5 in 1 plaukų formavimo žnyplės, kurios turi penkis skirtingų dydžių ir formų antgalius, 
montuojamus ant vieno pagrindo. Vienu prietaisu sukursite išraiškingas, natūralias, lengvas garbanas. Upgrade „Kit Comby“ 
paprasta naudoti: tiesiog pasirinkite norimo dydžio antgalį ir jį užfiksuokite. Juodo veliūro garbanotuvo dėklas talpus ir 
estetiškas, bei patogus nešioti dėl pritvirtintos rankenos. Garbanotuvo antgaliai pagaminti iš titano – tai ilgaamžė, gerai karštį 
paskirstanti ir išlaikanti tolygų, viso darbo metu, medžiaga. Dėl šių savybių formuojami plaukai džiugins nepriekaištingais 
rezultatais ilgiau. Šis prietaisas greitai pasiekia maksimalią temperatūrą (210°C) ir išlaiko vienodą temperatūrą viso darbo 
metu. 
Diametrai: kūgio formos antgalių: 19/32 ir 13/25; cilindro formos antgalių: 32 mm, 25 mm ir 19 mm. 
 
Ypatybės: 

• 360° kampu aplink besisukantis laidas. 
• Skaitmeninis termostatas. 
• Temperatūra nuo 100°C iki 210°C. 



 
• Kaistančios prietaiso dalys dengtos turmalino keramika. 
• Automatinis išsijungimas nenaudojant 1 valandą. 

 
PRIETAISO DALYS 
 

 
1. Maitinimo laidas 
2. Įjungimo mygtukas 
3. Temperatūros sumažinimo mygtukas 
4. Temperatūros padidinimo mygtukas 
5. Temperatūrą rodantis ekranas 
6. Antgalių tvirtinimo žiedas 
7. Kūginis garbanojimo antgalis 19/32 
8. Kūginis garbanojimo antgalis 13/25 
9. Antgalis su spaustuku 32 mm 
10. Antgalis su spaustuku 25 mm 
11. Antgalis su spaustuku 19 mm 

 

INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI 

PAVOJUS/ĮSPĖJIMAS/ATSARGIAI. Nurodo atvejus, kai vienas ar keli prietaiso elementai gali daugiau ar mažiau 
pakenkti naudotojo saugumui.  

Įspėja naudotoja ̨ laikytis tam tikros darbo tvarkos, kad prietaiso naudojimas būtu ̨ saugus.  

Draudžia naudotojui atlikti tam tikrus veiksmus. 

 
ĮSPĖJIMAI 
Prietaisas yra skirtas tik profesionaliam naudojimui. 

Saugokite nuo vaikų ir kūdikių. Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama. 
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas ar jo veikimas yra neįprastas. Dėl prietaiso remonto autorizuotame centre 
susisiekite su prietaiso pardavėju.  
Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis įjungtas į elektros lizdą. 
Nemėginkite remontuoti ar modifikuoti prietaiso patys. 
Nepažeiskite, nemodifikuokite, nelankstykite ir nesukite prietaiso maitinimo laido. 
Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso maitinimo laido. 
Nenaudokite prietaiso, jei aplink jį apsuktas maitinimo laidas. 



 
Nesandeliuokite prietaiso aplink jį apsukę maitinimo laido. 
Nenaudokite prietaiso, jei prietaiso maitinimo laido kištukas laikosi netvirtai maitinimo lizde. 
Nenaudokite prietaiso, neįjunkite ir neišjunkite jo iš maitinimo lizdo šlapiomis rankomis. 
Nesandeliuokite prietaiso vonios kambaryje ar patalpose, kuriose yra didelis drėgmės kiekis. Nelaikykite prietaiso vietose, 
kuriose ant jo gali lašėti vanduo. 
Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholio, tirpiklių, benzino, aerozolinių purškiklių, nagų lako valiklių 
ir kt. 
Nepanardinkite prietaiso vandenyje. 
Visada laikykite prietaisą už rankenos. Nelieskite kaistančios prietaiso dalies – galite nudegti. 
Iki galo įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą. Nenaudokite ilgintuvų. 
Visada įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso. 
Visada išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. 
Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą – laikykite už kištuko. 
Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo paskirtį.  
Prietaisą naudokite tik su švariais, sausais ir nesusivėlusiais plaukais. Temperatūrą rinkitės priklausomai nuo formuojamų 
plaukų būklės. 
Naudodami prietaisą, įstatykite jį į specialų stovą arba naudokite karščiui atsparius, plokščius paviršius. 
 
PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS 

1. Pasirinkite norimą antgalį (7-11, žr. schemą). 
2. Įsitikinkite, kad prietaiso laidas (1) yra išjungtas iš elektros lizdo. 
3. Pasukite antgalių tvirtinimo žiedą (6) taip, kad trikampio simbolis būtų vienoje linijoje su atrakinto užrakto simboliu, 

esančiu ant prietaiso rankenos. 
4. Pilnai įkiškite antgalio jungiamąją dalį į prietaiso rankeną. 
5. Pasukite antgalių tvirtinimo žiedą (6) taip, kad trikampio simbolis būtų vienoje linijoje su užrakinto užrakto simboliu, 

esančiu ant prietaiso rankenos. 
6. Įkiškite prietaiso laidą (1) į elektros lizdą. 
7. Paspauskite įjungimo mygtuką  (2) ir palaikykite 2 sekundes. Prietaisas įsijungs. 
8. Temperatūrą rodantis ekranas (5) ims blyksėti, rodydamas iš anksto nustatytą 180°C temperatūrą. 
9. Norėdami pakeisti temperatūrą, keletą kartų paspauskite mygtuką (4), kad padidintumėte temperatūrą arba mygtuką 

(3), kad ją sumažintumėte. Kiekvienas mygtuko paspaudimas pakeis temperatūrą 10°C. Pasirinkta temperatūra 
rodoma ekranėlyje. 

10. Palaukite, kol ekranėlis nustos blyksėti ir tik tuomet pradėkite darbą. Ekrano blyksėjimas parodo, kad prietaisas dar 
vis kaista. 

11. Paimkite ploną plaukų sruogą ir apsukite ją aplink prietaisą, pradėdami nuo šaknų ir baigdami ties galiukais. Kartokite 
veiksmą kol suformuosite visus plaukus. 

12. Baigę darbą, išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką ir palaikydami 3 sekundes. 
13. Prietaisas automatiškai išsijungia praėjus 60 minučių nuo prietaiso įjungimo. 

 
ANTGALIO KEITIMAS 

1. Dėmėsio: prieš keisdami antgalį, palaukite, kol jis visiškai atvės. 
2. Įsitikinkite, kad prietaiso laidas (1) yra išjungtas iš elektros lizdo. 
3. Pasukite antgalių tvirtinimo žiedą (6) taip, kad trikampio simbolis būtų vienoje linijoje su atrakinto užrakto simboliu, 

esančiu ant prietaiso rankenos. 
4. Išimkite antagalį ir įdėkite naują. Atlikite visus likusius veiksmus kaip nurodyta 4 paruošimo ir nurodymo punkte. 

 
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. 
 

 
 


