
MEGA STYLE MATU LOKOTĀJS

LIETOTOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,
Paldies, ka iegādājāties mūsu Mega Style matu lokotāju! Mūsu 3 konusu matu lokotājs ir lielisks 

mājsaimniecības rīks ar ērtu rokturi. Tā lietošana ir ērta, un tas ir piemērots tam, lai radītu 
pludmales viļņus, kā arī lielus, skaistus, profesionāla izskata "S" formas viļņus, kas saglabājas visas 
dienas garumā. Šīs trīs konusu lokšķēres ir piemērotas visiem matiem - neatkarīgi no tā, vai jums ir 

īsi vai gari mati, biezi vai plāni, tās spēj radīt lielisku efektu. Šai ierīcei ir divi iespējamie 
temperatūras iestatījumi: 170°C un 220°C, atkarībā no tā, kura temperatūra atbilst jūsu frizūras 

vajadzībām. Mega style lokšķēres rada negatīvi uzlādētus jonus, kas rada mīkstus, spīdīgus viļņus 
bez pūkošanās. 

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Te jūs atradīsiet 
svarīgu informāciju par jūsu jaunā matu lokotāja drošu lietošanu.

Komplektā ietilpst:
1 x 3 konusu matu lokotājs

1 x lietošanas instrukcija



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums: 110 V ~240 V 

Nominālā frekvence: 50 Hz - 60 Hz
Nominālā jauda: 45 W

Temperatūras iestatījumi: 170°C - 220 °C
Uzsilšanas laiks: 28 s
Vada garums: 200 cm

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪBU: lietojot elektroierīces, jo īpaši, ja tām tuvumā atrodas bērni, vienmēr ir jāievēro 
drošības pasākumi, tai skaitā, šādi: 

1. Nekad nelietojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša. Ja kontaktdakša, strāvas 
vads vai pati ierīce ir bojāta, lūdzu, vairs nelietojiet šo ierīci. Lai izvairītos no bīstamas 
situācijas, bojātā vieta ir jānomaina veikalā, kurā esat iegādājies šo preci, vai tā ir 
jāremontē profesionālam speciālistam.

2. Nekad neaizsprostojiet ierīces gaisa atveres un nenovietojiet ierīci uz mīkstas virsmas, 
piemēram, gultas vai dīvāna, kur gaisa atveres var tikt aizsprostotas. 

3. Nekad nenovietojiet vai neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurām tā var iekrist vannā vai 
izlietnē. 

4. Neļaujiet ierīcei saskarties ar ūdeni vai atrasties tuvumā vannai, izlietnei un citiem 
traukiem, kas ir piepildīti ar ūdeni. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā. 

5. Lai izvairītos no apdegumu riska, ievērojiet attālumu starp ierīces karstajām detaļām un 
ādu. Darbojoties ar ierīci, nepieskarieties ierīces karstajām detaļām. 

6. Nesaskrāpējiet konusus.
7. Ierīce nav ūdensizturīga.
8. Nenovietojiet šo ierīci uz virsmas, kas nav karstumizturīga, un turiet to pa gabalu no 

karstām vietām.
9. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves uzreiz pēc tās lietošanas beigšanas. 

Nenoglabājiet ierīci brīdī, kad tā ir ieslēgta. Pagaidiet, līdz ierīce atdziest, un tikai tad jūs 
varat to ievietot atpakaļ kastē un novietot glabāšanā sausā vietā. Ierīci nevar novietot 
glabāšanā, ja tā nav pilnībā atdzisusi.

10. Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām 
vai garīgām spējām, vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām 
zināšanām, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un 
labklājību, vai ja šī persona ir sniegusi precīzus norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni 
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien tie 
netiek atbilstoši uzraudzīti.

11. Nekad neatstājiet lokšķēres bez uzraudzības, kamēr tās ir pieslēgtas pie elektrības. Ja 
ierīci lieto bērni, vai ja to lietojat bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.

12. Lai izvairītos no apdegumiem, bērni ir jāuzrauga, lai viņi nepieskartos ierīcei. 
13. Nevelciet, neskrūvējiet un netiniet vadu ap ierīci. 
14. Nelietojiet ierīci ar savītu, saliektu vai kā citādi bojātu vadu.
15. Šo ierīci nekad nedrīkst atstāt ieslēgtu vai pieslēgtu strāvas padevei, ja tā netiek lietota, kā 

arī ierīces tīrīšanas laikā.
16. Turiet ierīces vadu un pašu ierīci tālu no uzkarsētām virsmām. Nelietojiet to tuvumā 

atklātai ugunij vai vietā ar augstu temperatūru. 
17. Veidojot matus, vienmēr novietojiet ierīci uz karstumizturīga paklāja, lai pasargātu 

apkārtējās darba virsmas.
18. Nedrīkst lietot ierīci ar slapjām rokām vai mitriem matiem. 



19. Ierīces bojājumu gadījumā nemēģiniet veikt remontu paša spēkiem un pārliecinieties, ka 
ierīce tiek pareizi utilizēta saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

20. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies, neievērojot 
šīs lietošanas instrukcijas, nepareizi lietojot vai nepareizi rīkojoties ar ierīci.

21. Lūdzu, uzturiet ierīces konusus tīrus. 
22. Nekad nelietojiet ierīci uz mākslīgajiem matiem 
23. Izvairieties no ierīces karsto detaļu pieskaršanās ādai, sejai un kaklam. Apdegumu risks!
24. Nelietojiet matu veidošanas līdzekļus tieši uz ierīces. Neapsmidziniet ierīci ne ar ko.
25. Lietošanas laikā ierīce sakarst, tāpēc turiet to atstatu no virsmām, kas nav 

karstumizturīgas, neatstājiet to tuvu apģērbam, papīram vai citiem uzliesmojošiem 
priekšmetiem un nekad to neapklājiet.

PRODUKTA DAĻAS

1. Apsildes konuss
2. Vēss uzgalis
3. Atbalsts
4. Indikatora gaisma
5. 220°C iestatījums bieziem 

matiem

6. 170°C iestatījums smalkiem un 
mīkstiem matiem

7. Slēdzis
8. Strāvas vads



LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrības pārbaudiet, vai spriegums atbilst nominālvērtības 
marķējumā norādītajam spriegumam.

PIEZĪME: Pirmajās lietošanas minūtēs var parādīties dūmi un neliela smaka. Tas ir normāli, un 
tas ātri izzudīs.

PIRMS LIETOŠANAS 
1. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka visi iepakojuma materiāli no tās ir noņemti. 
2. Nosusiniet lieko ūdeni no matiem ar dvieli un izķemmējiet matus, lai tos atpiņķētu. 
3. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka jūsu mati ir pilnīgi sausi.

Piezīme: Nekad nelietojiet šo ierīci matu žāvēšanai, bet tikai matu lokošanai.

LIETOŠANA:

1. Iespraudiet strāvas vadu barošanas avotā. 
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu 220°C temperatūras iestatījumā, lai ieslēgtu ierīci. Kad 

iedegas indikators, ierīce ir gatava lietošanai. 
Piezīme: pirms lietošanas pārbaudiet slēdzi. Ja strāvas indikators nedeg, ierīce nav 
ieslēgta. 

3. Iestatiet sev vēlamo temperatūru. Temperatūru var iestatīt uz 170°C vai 220°C. Ierīce ātri 
uzkarst un dažu sekunžu laikā sasniedz vēlamo temperatūru.

ĀTRĀ INSTRUKCIJA: 
Labākie rezultāti ir pēc matu žāvēšanas ar fēnu. Sāciet ar 2,5 cm platu un ne vairāk kā 1 cm 
biezu matu šķipsnu. Atveriet plāksni un novietojiet matu šķipsnu uz konusa, kas vērsts uz 
augšu, tuvu galvas ādai. Dažas sekundes to tur paturiet, atveriet plāksni un pārvietojiet ierīci 
uz leju, lai veidotu nākamo matu daļu. Matu šķipsnas galā atlaidiet spiedienu uz rokturi un 
ļaujiet matu šķipsnai izslīdēt ārā. Atkārtojiet šo procesu ar pārējiem matiem, līdz izveidojat sev 
vēlamo frizūru. 



Piezīme: 
- Ja vēlaties izveidot brīvākus, pludmales stila viļņus, tad sāciet tos veidot tālāk no 

matu saknēm.
- Ja jūs mēģināt veidot vintāžas lokas, tad sāciet tās veidot tik tuvu matu saknēm, cik 

vien iespējams.
- Nevelciet matu lokotāju pa matiem uz leju. Tas ir jāpiespiež un jāpalaiž vaļā.
- Turiet matu šķipsnu lokšķērēs aptuveni 4-5 sekundes.
- Neturiet lokšķēres vienā vietā pārāk ilgi; ja jūs izmantojat jūsu matiem piemērotu 

temperatūras iestatījumu, pietiek ar 4-5 sekundēm, lai iegūtu efektu. 
- NEKAD neturiet lokšķēres aizvērtas ilgāk par 10 sekundēm, lai nesabojātu matus.
- Turpiniet virzīties uz leju, ieveidojot aptuveni 2,5 cm garu matu posmu. Lai izveidotu 

nepārtrauktus viļņus, jums ir jānovieto pirmais konuss vienā līnijā ar pēdējo 
ieliekumu, kas izveidots jūsu matos.

BRĪDINĀJUMS: ierīces lietošanas laikā konusi kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, 
turiet ierīci pietiekami tālu no ādas.

4. Kad esat pabeigusi darbu ar šo ierīci, izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

5. Pabeidziet veidot frizūru. Kad esat ieveidojusi visus matus, viegli iesmidziniet tajos matu 
laku, lai frizūra saglabātos ilgāku laiku.

Padomi: 
- Lai iegūtu dabiskāku izskatu, izlaidiet pirkstus cauri matiem, vai nolieciet galvu uz 

leju un pakratiet matus.
- Papildu efektam matus apsmidziniet ar līdzekli, kura sastāvā ir jūras sāls un ar rokām 

nedaudz izlīdziniet lokas.
- Ja vēlaties veidot vintāžas lokas, atstājiet ieveidotās lokas tādas, kādas tās ir un 

vienkārši apsmidziniet matus ar matu laku.

SOLI PA SOLIM:

Paņemiet aptuveni 2,5 līdz 4 cm platu matu šķipsnu

Ievietojiet matu šķipsnu starp ierīces plāksni un konusiem. Pārliecinieties, ka 
ierīce atrodas aptuveni 2 cm attālumā no galvas ādas. 



Aizspiediet lokšķēres un turiet tās aizvērtas apmēram piecas sekundes. 

Pārvietojiet ierīci uz leju un pārliecinieties, ka pirmais konuss atrodas pēdējā 
matu locījuma vietā, lai lokas skaisti savienotos bez asām līnijām vai 
iespiedumiem. 

Pārvietojiet ierīci uz leju, nodrošinot, ka pirmais konuss atrodas pēdējā locījuma 
vietā. 

Virzieties uz leju, līdz esat pabeigusi visu matu šķipsnu tās garumā. 

Lokām ir jābūt nepārtrauktām un vienmērīgām. 

Pārejot uz matu augšējo daļu, atkal atdaliet kādas piecas sekcijas apmēram 
5 cm, 2 cm attālumā no galvas ādas un nedaudz pagrieziet aplikatoru tādā 
leņķī, lai izvairītos no stingru līniju veidošanās. 

Vienmēr pārliecinieties, ka plāksne atrodas zem matiem, un konusi ir augšpusē. 
Tā kā plāksnei ir mala, ir svarīgi ierīci nedaudz pieliekt tā, lai izvairītos no 
nevajadzīgas krokas veidošanās. 



Nepielieciet ierīci pārāk tuvu galvas ādai, darbojoties ar vieglām kustībām. 

UZMANĪBU: Lai izvairītos no apdeguma riska, turiet ierīces konusus pa 
gabalu no ādas. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka jūsu mati ir tīri, 
sausi un kārtīgi izķemmēti. Kamēr jūsu mati vēl ir mitri, iesmidziniet matos 
līdzekli, kas pasargā matus no karstuma.

APKOPE UN TĪRĪŠANA 

• Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no rozetes un ļaujiet tai pilnībā atdzist. 
∑ Nekad neizjauciet ierīci.
∑ Nemazgājiet ierīci un neglabājiet to mitrā vietā.
• Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus. Ierīces tīrīšanai nelietojiet spirtu vai 

šķīdinātājus. 
• Ja ir nepieciešama tīrīšana, atvienojiet ierīci no strāvas avota, ļaujiet tai pilnībā atdzist un 

noslaukiet tās ārpusi ar drāniņu. 
• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.   

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

PROBLĒMA IESPĒJAMAIS CĒLONIS RISINĀJUMS
Ierīce neieslēdzas Ierīce nav ieslēgta Nospiediet ieslēgšanas pogu 

uz 220°C iestatījumu
Kontaktdakša nav pareizi 
ievietota kontaktligzdā

Ievietojiet pareizi 
kontaktdakšu kontaktligzdā

Kontaktligzda ir bojāta Savienojiet ierīci ar tādu 
kontaktligzdu, kas darbojas 
un nav bojāta

Vads var būt bojāts Lai izvairītos no 
apdraudējuma, vads ir 
jānomaina pilnvarotam 
tehniskās palīdzības 
dienestam vai kvalificētam 
tehniķim

Ierīces lietošanas laikā no 
matiem vai ierīces rodas dūmi

Jūs esat uz matiem uzklājusi 
kādu produktu (piemēram, 
putas, laku vai želeju).

Tas ir normāli, ka jūs 
izmantojat matu produktus, 
lai ieveidotu frizūru. Nekad 
nelietojiet matos tādus 
produktus, kas nav piemēroti 
lietošanai ar augstas 
temperatūras ierīcēm. 
Nelietojiet matu želeju vai 



vasku. Izmantojiet tikai īpaši 
šim nolūkam paredzētus 
matu veidošanas līdzekļus.

Rezultāti nav tādi, kā gaidīts Jūs cenšaties ielokot pārāk 
biezu matu šķipsnu

Pārliecinieties, ka ierīcē esat 
ievietojusi 2,5 cm platu un ne 
vairāk kā 1 cm biezu matu 
šķipsnu.

Varbūt jūs matu šķipsnu 
ierīcē turējāt pārāk ilgi vai 
pārāk īsu brīdi. 

Lai iegūtu brīvākus viļņus, 
turiet matus ierīcē īsu brīdi, 
bet, lai iegūtu izteiktākas 
lokas, turiet tos ierīcē ilgāku 
laiku.

UZGLABĀŠANA: Pirms uzglabāšanas ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves un jāļauj tai pilnībā 
atdzist. Vietā, kur vads ieiet ierīcē, nedrīkst radīt spriegojumu vai sasprindzinājumu. Ierīces 
uzglabāšanas laikā strāvas vadam ir jābūt vaļīgam, bez stingriem līkumiem vai locījumiem, un ierīce 
ir jānovieto drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā. 

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 

ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 
atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


