
MEGA STYLE GARBANOJIMO ŽNYPLĖS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote mūsų „Mega Style“ garbanojimo žnyples! Mūsų trigubos plaukų 

garbanojimo žnyplės yra puikus grožio įrankis su patogia rankena. Su juo lengva formuoti 
paplūdimio, laisvas, dideles, nuostabias ir profesionaliai atrodančias "S" formos bangas, 

išliksiančias visą dieną. Šios trijų cilindrų garbanojimo žnyplės puikiai tinka bet kokiems plaukams -
trumpiems ir ilgiems, storiems ir ploniems. Du temperatūros nustatymai: 170°C ir 220°C, 

priklausomai nuo šukuosenos tipo. "Mega style" garbanojimo žnyplės skleidžia neigiamai įkrautus 
jonus, kurie sukuria švelnias, blizgias bangas ir nesuvelia plaukų. 

Prieš naudodamiesi preke, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Čia rasite svarbios informacijos 
apie žnyplių saugumą.

Pakuotėje:
1 x 3 cilindrų plaukų žnyplės
1 x naudojimo instrukcijos



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 110 V ~240 V 

Vardinis dažnis: 50 Hz - 60 Hz
Vardinė galia: 45 W

Temperatūros nustatymas: 170°C - 220°C
Įkaitimo laikas: 28 s
Laido ilgis: 200 cm

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ĮSPĖJIMAS: naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada reikia laikytis pagrindinių 
saugos priemonių, įskaitant šias: 

1. Niekada nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti. Jei kištukas, maitinimo 
laidas ar gaminys yra pažeisti, daugiau šio prietaiso nenaudokite. Prietaisą turi pakeisti 
parduotuvė, kurioje jį įsigijote, arba suremontuoti meistras, kad būtų išvengta pavojaus.

2. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos 
ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. 

3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba gali patekti į vonią ar 
kriauklę. 

4. Būkite atidūs, kad ant prietaiso nepatektų vandens, kad jis nebūtų laikomas arti 
vonios, praustuvės ar kitų vandens talpų. Nenaudokite prietaiso šalia vandens. 

5. Laikykite prietaisą atokiau nuo odos, kad išvengtumėte nudegimų. Dirbdami nelieskite 
prietaiso paviršiaus. 

6. Nebraižykite vamzdelių.
7. Gaminys nėra atsparus vandeniui.
8. Nedėkite prietaiso ant karščiui neatsparaus paviršiaus ir laikykite jį atokiau nuo vietų, kur 

aukšta temperatūra.
9. Pasinaudoję prietaisu, iš karto ištraukite jį iš elektros tinklo. Nepakuokite įjungto 

prietaiso. Palaukite, kol prietaisas atvės, tik tada galite jį įdėti atgal į dėžutę ir laikyti 
sausoje vietoje. Jo negalima dėti į laikymo vietą neatvėsinto.

10. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių 
ar protinių įgūdžių, turintiems nepakankamai patirties ir (arba) žinių, nebent jie būtų 
prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugą ir gerovę, arba iš šio asmens gautų nurodymus, 
kaip naudotis šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės 
priežiūros operacijų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.

11. Niekada nepalikite garbanojimo prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą; 
būtina atidžiai prižiūrėti, kai garbanojimo žnyples naudoja vaikai, ant jomis naudojamasi 
šalia esant vaikams.

12. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad neliestų prietaiso, kitaip jie gali nudegti. 
13. Netraukite, nesukite ir nevyniokite kabelio aplink žnyples. 
14. Nenaudokite prietaiso, kurio laidas persisukęs, sulenktas ar pažeistas.
15. Nenaudojamas arba valomas prietaisas niekada neturi būti įjungtas arba įkištas į elektros 

tinklą.
16. Laikykite laidą ir prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nenaudokite arti ugnies ar ten, 

kur labai karšta. 
17. Tvarkydami plaukus visada dėkite prietaisą ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad 

apsaugotumėte darbo paviršių.
18. Draudžiama naudoti prietaisą šlapiomis rankomis arba ant šlapių plaukų. 
19. Sugedus ir (arba) pažeidus gaminį, nebandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, kad jis būtų 



tinkamai išmestas laikantis vietos įstatymų.
20. Negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų ar 

kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai eksploatuojant šį prietaisą.
21. Laikykite kaitinimo plokšteles švarias. 
22. Niekada nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams 
23. Reikia stengtis išvengti sąlyčio su oda, veidu ir kaklu. Nudegimų rizika!
24. Netepkite plaukų priežiūros priemonių tiesiai ant prietaiso. Nenukreipkite į jį jokių 

purškiamų priemonių ar vandens purkštuvo.
25. Naudojimo metu prietaisas įkaista, laikykite jį atokiau nuo karščiui neatsparių paviršių, 

nepalikite jo šalia drabužių, popieriaus ar kitų degių daiktų ir niekada jo neuždenkite.

PRODUKTO DALYS

1. Kaitinimo cilindras
2. Vėsus galiukas
3. Stovas
4. Darbinė kontrolinė lemputė
5. 220 °C nustatymas šiurkštiems 

plaukams

6. 170 °C nustatymas ploniems ir 
švelniems plaukams

7. Jungiklis
8. Maitinimo laidas



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš įjungdami patikrinkite, ar įtampa atitinka etiketėje nurodytą įtampą.

PASTABA: Per pirmąsias kelias pirmojo naudojimo minutes galite pastebėti šiek tiek dūmų ir 
pajusti lengvą kvapą. Tai normalu ir greitai išnyks.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ 
1. Prieš naudodami įsitikinkite, kad visos pakavimo medžiagos tinkamai pašalintos. 
2. Pašalinkite vandens perteklių iš plaukų rankšluosčiu ir iššukuokite juos, kad nebūtų susivėlę. 
3. Naudojant prietaisą plaukai turi būti visiškai sausi.

Pastaba: Niekada nenaudokite šio prietaiso plaukams džiovinti, jis tinkamas tik jiems garbanoti.

NAUDOJIMAS:

1. Prijunkite maitinimo kabelį prie maitinimo šaltinio. 
2. Norėdami įjungti prietaisą, nustatykite jungiklio mygtuką į 220 °C padėtį. Užsidegus 

maitinimo indikatoriui, galite naudoti. 
Pastaba: prieš naudodami patikrinkite jungiklį. Jei maitinimo indikatorius nedega -
maitinimas neįjungtas. 

3. Nustatykite temperatūrą. Galite nustatyti 170 °C arba 220 °C temperatūrą. Įrenginys 
greitai įkaista ir per kelias sekundes pasiekia nustatytą temperatūrą.

TRUMPAS NAUDOJIMO VADOVAS: 
Geriausi rezultatai pasiekiami išdžiovinus plaukus džiovintuvu. Pradėkite nuo 2,5 cm pločio ir 
ne storesnių kaip 1 cm storio plaukų sruogų. Išskėskite žnyples ir uždėkite plaukų sruogą ant 
cilindro, besisukančio į viršų, arti galvos odos. Palaikykite žnyples suspaustas kelias sekundes, 
atleiskite jas ir judėkite plaukų sruoga žemyn. Pabaigus plaukų sruogą, atleiskite rankenos 
spaudimą ir leiskite plaukams išslysti. Pakartokite šį procesą su kitomis plaukų sruogomis, kol 
sukursite norimą šukuoseną. 



Pastaba: 
- Jei norite sukurti laisvesnes, paplūdimio stiliaus bangeles, pradėkite toliau nuo 

plaukų šaknų.
- Jei norite sukurti retro stiliaus bangeles, pradėkite kuo arčiau šaknų.
- Netraukite plaukų žnyplių žemyn. Jos skirtos plaukus užspausti ir paleisti.
- Plaukų garbanojimo žnyplėmis laikykite sruogą suspaustą apie 4-5 sekundes.
- Nelaikykite plaukų žnyplių vienoje vietoje per ilgai; jei naudojate jūsų plaukams 

tinkamą karščio nustatymą, užteks 4-5 sekundžių. 
- NIEKADA nelaikykite žnyplių suspaustų ilgiau nei 10 sekundžių, kad nepažeistumėte 

plaukų.
- Tęskite judėjimą žemyn 2,5 cm pločio plaukų sruoga. Norint sukurti vieną ilgą 

ištisinę bangą, reikia sulygiuoti pirmąją žnyplių cilindrą su paskutine bangele, kurią 
padarėte plaukuose.

ĮSPĖJIMAS: eksploatavimo metu cilindrų temperatūra yra labai aukšta. Įsitikinkite, kad jie būtų 
atokiau galvos ir kūno odos, kad išvengtumėte nudegimų. 

4. Baigę darbą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
5. Užbaikite šukuosenos formavimą. Pasidariusios šukuoseną, lengvai papurkškite plaukus 

laku, kad šukuosena išsilaikytų ilgiau.

Patarimai: 
- Kad plaukai atrodytų natūraliau, perbraukite pirštais per bangeles, kad jas 

išskleistumėte, arba palenkite galvą žemyn ir papurtykite, kad bangelės atsiskirtų.
- Papildomai tekstūrai suteikti, užpurkškite ant plaukų jūros druskos purškalo ir šiek 

tiek suvelkite bangeles rankomis.
- Jei norite griežtų retro bangelių, nekeiskite bangų formos, ir šukuoseną tiesiog 

užfiksuokite purškiamu plaukų laku.

INSTRUKCIJOS ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:

Paimkite maždaug 2,5-4 cm pločio plaukų sruogą

Uždėkite sruogą ant apatinės plokštės, kad cilindrai būtų viršuje. Įsitikinkite, 
kad žnyplės yra maždaug 2 cm atstumu nuo galvos odos. 



Suspauskite žnyples ir palaikykite maždaug penkias sekundes. 

Perkelkite prietaisą žemyn taip, kad pirmasis cilindras atsirastų ant paskutinės 
bangelės, kad bangos susijungtų be aštrių linijų ar nelygumų. 

Judėkite žemyn, stengdamiesi, kad pirmasis cilindras atsirastų ant paskutinės 
bangelės. 

Judėkite žemyn, kol pasibaigs sruoga. 

Bangelės turi būti vientisos ir lygios. 

Pereikite prie viršutinės dalies ir vėl atskirkite penkias maždaug 5 cm pločio 
sruogas, 2 cm atstumu nuo galvos ir šiek tiek pasukite prietaisą kampu, kad 
nesusidarytų griežtos linijos aplink viršugalvį. 

Visada įsitikinkite, kad plokštelė yra po plaukais, o cilindrai juos suspaudžia. 
Kadangi plokštė yra su krašteliu, labai svarbu ją pakreipti, kad nesusidarytų 
briauna. 



Laikydami žnyples atokiau nuo galvos, sukursite švelnų bangų įvaizdį. 

ĮSPĖJIMAS: Kad nenusidegintumėte, garbanojimo žnyplių cilindrai neturi 
leisti odos. Prieš naudojant prietaisą plaukai turi būti švarūs, sausi ir 
iššukuoti. Ant drėgnų plaukų naudokite terminės apsaugos serumą arba 
kitokią priemonę nuo karščio.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

• Prieš valydami prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. 
∑ Niekada neardykite prietaiso
∑ Neplaukite prietaiso ir nelaikykite jo drėgno
• Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar šveitimo kempinėlių. Nenaudokite 

alkoholio ar tirpiklių. 
• Jei reikia prietaisą išvalyti, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, leiskite jam atvėsti ir 

nuvalykite išorinę dalį šluoste. 
• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.   

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia Prietaisas neįjungtas Nustatykite jungiklį į 220 °C 

padėtį.
Kištukas netinkamai įkištas į 
sieninį lizdą

Tinkamai įkiškite kištuką į 
sieninį kištukinį lizdą

Sieninis kištukinis lizdas yra 
pažeistas

Įjunkite prietaisą į tinkamai 
veikiantį sieninį kištukinį lizdą

Gali būti pažeistas maitinimo 
laidas.

Kad būtų išvengta pavojaus, 
maitinimo laidą turi pakeisti 
įgaliota techninės pagalbos 
tarnyba arba kvalifikuoti 
technikai

Naudojimo metu iš plaukų 
arba iš prietaiso rūksta dūmai

Panaudojote ant plaukų 
kokius nors priežiūros 
produktus (pvz., putas, 
purškiklį ar gelį).

Tai normalu, jei naudojate 
plaukų formavimo produktus. 
Niekada nenaudokite 
produktų, kurie nėra tinkami 
naudoti su aukštos 
temperatūros prietaisais. 
Nenaudokite gelio ar vaško. 
Naudokite tik specialiai tam 
skirtus plaukų formavimo 
produktus.



Rezultatai nėra tokie, kokių 
tikėtasi

Tarp cilindrų įkišote per storą 
plaukų sruogą

Plaukų sruoga turi būti 2,5 cm 
pločio ir ne storesnė kaip 1 
cm.

Galbūt per ilgai ar per 
trumpai laikėte žnyples 
suspaustas. 

Laikykite garbanojimo žnyples 
trumpai, kad išgautumėte 
laisvesnes bangas, arba ilgiau, 
kad bangos būtų ryškesnės.

LAIKYMAS: Prieš saugojimą prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir leisti jam atvėsti. 
Netempkite ir netraukite kabelio nuo pagrindo. Laikymo metu maitinimo laidas turi būti laisvas, ne 
standžiai sulankstytas, o prietaisas turi būti laikomas saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. 

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis 
buitinėmis atliekomis ES teritorijoje. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, sukeltai 
aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai 

perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami 
grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į 
pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui

Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.


