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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

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

 

 
ĮSPĖJIMAI 
 
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. 
 
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai. Išpakavę 
prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, prietaiso 
nenaudokite ir susisiekite su pardavėju. Pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi 
vaikams nepasiekiamoje vietoje - jos gali tapti pavojaus šaltiniais.  
 
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 
 
Sugrįžta pašėlę 80 -tieji metai ir diktuoja naujausią šukuosenų tendenciją sugrąžinant garsiausią to metų stilių – gofravimą. 
Plaukų gofravimo žnyplių automatinė plokštė leidžia greitai ir lengvai išgauti modernų gofravimo efektą. Dėl savaime 
besisukančių plokščių, kurios suaktyvinamos uždarius plokštelę, gofruotas efektas yra tiesioginis. Priklausomai nuo 



 
spaudžiamos rankos, poveikis bus daugiau ar mažiau ryškus. Jis tinka visų tipų plaukams ir padeda suteikti daugiau pūrumo 
ir apimties šaknims. 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Automatinė sukimosi sistema; 
• Turmalino keramikos plokštelės; 
• Įmontuotos šukos; 
• 360° besisukantis laidas; 
• Reguliuojama temperatūra 180° C – 220° C 
• Svoris: 385 g.; 
• Išmatavimai: 31 x 5,5 x 3,7 cm. 

 
NAUDOJIMAS 

• Įjunkite prietaisą ir pasirinkite norimą temperatūrą naudodami prietaiso šone esantį mygtuką. 
• 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 – jos pradės suktis. Suspaudę plokšteles lėtai slinkite per plaukus nuo šaknų iki galiukų. 
• Kuo stipriau suspausite plokšteles, tuo intensyvesnį raštą išgausite. Kuo silpniau suspausite plokšteles, tuo švelnesnį 

raštą išgausite. 
 

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. 
 


