
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 
Stenkitės, kad prietaisas nepatirtų staigių temperatūros svyravimų. Dėl staigios temperatūros kaitos (pvz., 

prietaiso įnešimas iš šalčio į šiltą patalpą) prietaiso viduje gali susikaupti kondensato drėgmė ir pažeisti jo 

darbingumą įjungiant. Prietaisas turi pastovėti šiltoje patalpoje ne mažiau kaip 1,5 val. Eksploatuoti prietaisą po 

transportavimo galima pradėti ne anksčiau negu praėjus 1,5 val. po įnešimo į patalpą. 

 

NURODYMAI PRIEŠ NAUDOJANT 
* Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Kompanija nėra atsakinga už pažeidimus, atsiradusius dėl prietaiso 

naudojimo neatsižvelgiant į instrukciją.  

* Nenaudokite žnyplių vonioje, duše ar virš kriauklės ir kitų vandeniu užpildytų talpų.  

* Nelieskite žnyplių drėgnomis/šlapiomis rankomis.  

* Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą šalia vaikų.  

* Po naudojimo atjunkite prietaisą nuo tinklo.  

* Žnyplių naudojimo metu plaukai turi būti sausi.  

* Kad išvengtumėte nudegimų, nelieskite odos žnyplėmis.  

* Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas turi kokių nors pažeidimo požymių.  

* Prieš naudodami prietaisą įdėmiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.  

 

NAUDOJIMO NURODYMAI  
* Padėkite žnyples ant lygaus paviršiaus. Įjunkite jas į tinklą, užsidegs lemputė-indikatorius. Po pradinio įšilimo, 

galima naudotis žnyplėmis.  

* Plaukus reikia padalinti sruogomis ir sukti vieną po kitos, atskirai.  

* Iš pradžių paimkite vieną sruogą, patalpinkite plaukų galiukus tarp korpuso ir atskleistu užspaudu.  

* Užspauskite, įsitikinkite, kad plaukų galiukai truputį išlenda už užspaudo krašto.  

* Kad plaukai gerai susigarbanotų arba kai plaukai sunkiai susigarbanoja, sukite kiekvieną sruogą apie 20 

sekundžių. Sukite mažiau negu 20 sekundžių, jei plaukai ploni arba jei Jūs norite, kad plaukai atrodytų šiek tiek 

banguoti. 

* Kai norite nuimti žnyples nuo sruogos, pasukite jas pusę apsukimo į priešingą pusę (jei plaukai ilgi, pasukite šiek 

tiek daugiau) ir nuspauskite užspaudą, kad jis atsidarytų.  

* Atsargiai išimkite korpusą iš sruogos. Leiskite susuktiems plaukams atvėsti ir stenkitės jų neliesti, kai suksite 

kitas sruogas.  

* Kai visos sruogos atvės, atsargiai iššukuokite plaukus ir sumodeliuokite šukuoseną.  

* Po naudojimo atjunkite prietaisą nuo tinklo.  

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  
* Išjunkite žnyples iš tinklo ir palaukite, kol jos visiškai atvės.  

* Nuvalykite jas minkštu, vos drėgnu audiniu.  

* Stebėkite, kad vanduo ar bet koks kitas skystis nepatektų į prietaiso vidų.  

 

LAIKYMAS 
* Prieš padėdami prietaisą laikymui, būtinai atjunkite jį nuo tinklo ir leiskite jam atvėsti.  

PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLIŲ HOLT HT-HC



* Laikykite žnyples dėžėje, švarioje sausoje vietoje.  

* Neužsukite maitinimo laido aplink žnyplių korpusą.  

* Nekabinkite žnyplių už maitinimo laido.  

 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

*  Idealiai tinka vidutinių ir ilgų plaukų garbanojimui 

*  Keramikos paviršius maksimaliai apsaugos Jūsų plaukus 

*  Dvipusė rotacija 

*  Temperatūros reguliavimas nuo 140 ° C iki 230 ° C 

*  Indikatoriaus lemputė 

*  Vėsus antgalis 

*  Apsukamas laidas 

*  Maitinimas: 230V ~ 50 Hz, 39 W 

 

KOMPLEKTAVIMAS 
PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS 1 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  1 

PAKUOTĖ 1 

 

Aplinkosauga. Utilizacija  

Jūs galite padėti saugoti aplinką! 
Prašome laikytis vietinių taisyklių: priduokite neveikiančią elektros įrangą į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti technines charakteristikas ir gaminio dizainą. 
 

*  Idealus prietaisas, skirtas spyruokliuojančių garbanų ir bangų formavimui




