
 
 
 

Plaukų garbanojimo žnyplės  
UPGRADE TITANIUM PRO CREATE 

UG09, UG10, UG11 

 
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. 
 
YPATYBĖS 
 
Greitas įkaitimas: vidinė varža leidžia beveik iš karto pasiekti norimą temperatūrą. Vos įjungus prietaisą, 180°C temperatūra 
bus pasiekta itin greitai. 
Aukštos kokybės keraminis rezistorius: prietaise įtaisytas dvigubas MCH kaitinimo elementas, kuris valdomas elektroniniu 
būdu. Užtikrina tobulą veikimą. 
Pažangios technologijos titano danga: užtikrina pastovią prietaiso temperatūrą ir tolygiai ją paskirsto. 
Reguliuojama temperatūra: atsižvelgiant į plaukų ypatybes, gali būti parenkama temperatūra nuo 60°C iki 210°C. 
Iš anksto nustatyta temperatūra: įjungus prietaisą, automatiškai nustatoma 180°C temperatūrą, kuri tinkamiausia 
normaliems plaukams. 
Spalvotas skaitmeninis ekranas: skirtingos spalvos parodo nustatytą temperatūrą (žemą, vidutinę, aukštą). 
Nepastebimi temperatūros pokyčiai: tikroji prietaiso temperatūra darbo metu nuo nustatytos temperatūros nenukris iki 
10°C žemesnės ir nepasieks 5°C aukštesnės. 
Ergonomiškas, nesipainiojantis, aplink besisukantis laidas: 360° kampu besisukantis laidas užtikrina patogų naudojimą. 



 
Skirtingi diametrai: TitaniumProCreate 19 – Ø 19mm (UG09);  TitaniumProCreate 26 – Ø 26mm (UG10);  
TitaniumProCreate 32 – Ø 32mm (UG11). 
 

SPALVOTAS EKRANAS 
 
MĖLYNA: reiškia kylančią temperatūrą nuo 60°C iki 160°C. 
ŽALIA: prietaisas paruoštas naudojimui; pasiekta temperatūra tarp 161-185°C; 161-175°C temperatūra tinkama pažeistiems, 
ploniems plaukams, o 175-185°C – sveikiems, normaliems plaukams. 
RAUDONA: pasiekta aukšta temperatūra, kuri tinkama storiems ar garbanotiems plaukams. 
 

NAUDOJIMAS 
 
Įjunkite prietaisą į elektros lizdą. Įjunkite prietaisą, paspauskite ON/OFF mygtuką. Pasirinkite norimą temperatūrą, spausdam i 
– arba + mygtukus. Ekrane matysite temperatūrą ir ją atitinkančią spalvą. 
 
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. 
 

 
 

 


