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KARŠTO ORO ŠEPETYS 2IN1:

PLAUKŲ DŽIOVINIMO IR FORMAVIMO ŠEPETYS STYLOOM

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Modelio numeris: 5250
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Dėkojame, kad įsigijote šepetį 2in1: Plaukų džiovinimo ir formavimo prietaisas.

Dabar galite kartu išdžiovinti plaukus ir suformuoti šukuoseną, nepažeisdami 
plaukų. Trys reguliuojami karščio nustatymai užtikrina sušukavimą pagal jūsų 

plaukų tipą ir ilgį bei garantuoja puikų galutinį rezultatą.

Šiame vadove pateikiamos saugos instrukcijos ir svarbūs patarimai, kaip 
naudoti ir prižiūrėti naująjį šepetį džiovintuvą.

PAKUOTĖJE YRA:

1 x karšto oro šepetys
1 x naudojimo instrukcija

FUNKCIJOS IR PRIVALUMAI

∑ Neigiamų jonų turmalino technologija sveikesniems plaukams
∑ Itin lengvas korpusas
∑ Tylus ir galingas 1000 W variklis
∑ 60 % trumpesnis džiovinimo laikas
∑ 3 pūtimo greičiai
∑ Keraminis kaitinimo elementas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

∑ Medžiaga: ABS, keramika
∑ Svoris: 0,60 kg
∑ Įtampa: 110 V-240 V
∑ Galia: 1000 W
∑ Kabelio ilgis: 160 cm
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SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI:

Kad prietaisas būtų naudojamas teisingai ir saugiai, labai svarbu, kad prieš 
naudodami prietaisą atidžiai perskaitytumėte toliau pateiktas instrukcijas. 
Saugokite šią instrukciją, kad ateityje galėtumėte ja remtis.

- Šepetys / šeriai bus karšti, NELIESKITE JŲ, KOL PRIETAISAS ĮJUNGTAS.
- Kai prietaisas įjungtas į elektros tinklą, niekada nepalikite jo be 

priežiūros. Kai prietaisą naudoja vaikai arba asmenys su tam tikra 
negalia, būtina priežiūra.

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite, jei vizualiai apžiūrėjus, kuri nors šio gaminio dalis yra 

suskilinėjusi arba įtrūkusi.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs arba pažeistas laidas. Jei prietaisas 

veikia netinkamai, pirmiausia patikrinkite kištuką, o tada patikrinkite, ar 
įjungtas pagrindinis elektros maitinimas. Nebandykite išrinkti. Norėdami 
gauti naują prekę, pasinaudokite grąžinimo taisyklėmis. 

- NIEKADA nenaudokite prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose.
- NIEKADA nenaudokite prietaiso arti vonios, dušo kabinos su vandeniu, ar 

kurioje nors kitoje drėgnoje vietoje. Niekada nenaudokite, jei jūsų rankos 
ar kojos yra šlapios. 

- Niekada neimkite elektros prietaiso, kuris įkrito į vandenį ar kitą drėgną 
vietą. Išjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį, tada ištraukite kištuką iš 
elektros tinklo. 

- Nenaudokite šepečio pūstuvo šalia aerozolio skardinių, purškiamų 
produktų ar kitų tualetinių reikmenų.

- Visada būkite atsargūs, kad naudodami nenusidegintumėte.
- Nenaudojamą prietaisą visada ištraukite iš elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei numatyta. 
- Nenaudokite su įtampos keitikliu.
- Prieš valydami ar tikrindami prietaisą atjunkite jį nuo elektros tinklo ir 

palaukite, kol visiškai atvės.
- Mūsų elektriniuose prietaisuose integruotas GFCI lizdas. Jei prietaiso 

nepavyksta įjungti, prireikus patikrinkite GFCI atstatymo mygtuką ir DFCI 
kištuką. 

- NIEKADA nedirbkite be galinio filtro. 
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- NIEKADA neuždenkite prietaiso oro angos ir nestatykite prietaiso šalia ar 
ant minkšto paviršiaus, kuris gali užstoti angas. 

- NIEKADA nenaudokite elektros prietaiso, kuris buvo paliktas lauke arba 
panardintas į vandenį.

- Niekada nenukreipkite karšto oro į akis.
- Jei jūsų šepetys yra su priedais, prieš juos uždėdami ar nuimdami, leiskite 

jiems atvėsti. 
- Negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant šių 

instrukcijų ar kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai 
eksploatuojant šį prietaisą.

PRIETAISO DALYS

1.Neįkaistantis galiukas 
2.Nenuimama šepetėlio galvutė
3.Naujoviškos oro srauto angos
4.Lengva ergonomiška konstrukcija
5.Keli kaitinimo nustatymai
6.Profesionalus besisukantis laidas
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

∑ Prieš įjungdami patikrinkite vardinėje etiketėje nurodytą įtampą, kad 
įsitikintumėte, jog ji atitinka vietinę įtampą. 

∑ Galite nustatyti tris šepečio greičio lygius: žemą, vidutinį ir aukštą. 
Įprastai didelio greičio nustatymas naudojamas grubiam storesnių plaukų 
džiovinimui, o vidutinio greičio nustatymas - švelnesniam ir tikslesniam 
šukavimui. Šukuosenos užbaigimui galima naudoti žemiausią nustatymą.

∑ Džiovindami plaukus pradėkite nuo užpakalinės galvos dalies ir judėkite 
pirmyn. 

∑ Nesutelkite oro srauto į kurią nors sritį ilgesniam laikui. 
∑ BŪKITE ATSARGŪS: pradėkite nuo žemo nustatymo, kad išbandytumėte 

galvos odai tinkamą temperatūrą.
∑ DĖMESIO: per pirmąsias kelias pirmojo naudojimo minutes galite 

pastebėti šiek tiek dūmų ir pajusti silpną kvapą, tai normalu ir greitai 
išnyks. 

NAUDOJIMAS: 

1. Nusausinkite plaukus rankšluosčiu.
2. Plaukų segtukais suskirstykite 

plaukus lengvai tvarkomomis 
sruogomis.

3. Jei norite lygiai iššukuoti plaukus, 
dėkite šepetį prie šaknų ir 
šukuokite link galų.

4. Kad gaminys neperkaistų, iš 
pradžių pradėkite nuo žemos 
temperatūros, kad 
išbandytumėte, kokia 
temperatūra tinka jūsų galvos 
odai.

5. Higienos sumetimais naudokite šepetį ant švarių plaukų.
6. Niekada neskalaukite šepečio po vandeniu. 
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ŠUKAVIMO PATARIMAI:

Kad plaukai greičiau išdžiūtų: nusausinkite plaukus rankšluosčiu, kad 
pašalintumėte vandens perteklių, tada sušukuokite drėgnus plaukus šukomis, 
kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Kad būtų lengviau formuoti šukuoseną: suskirstykite plaukus į sruogas plaukų 
segtukais.

Norėdamos plaukams suteikti apimties, laikykite šepetį ties šaknimis ir sukite 
link plaukų galiukų.

Jei norite lygių tiesių plaukų: šepečiu švelniai braukite link galų.

Plaukų galiukų garbanojimui: palaikykite plaukų šepetį PO plaukų galiukais 2-3 
sekundes prieš pasukdamos

Garbanos, užsuktos į išorę: palaikykite šepetį virš plaukų galiukų 2-3 sekundes, 
tada sukite į išorę.

PATARIMAS: Saugokite plaukus nuo karščio! Rekomenduojame prieš pat 
naudojant "Styloom" šepetį plaukus išpurkšti purškikliu nuo karščio, kad 
apsaugotumėte plaukus nuo pažeidimų formuojant šukuoseną karštu prietaisu, 
taip pat kad sumažintumėte plaukų galiukų išsišakojimą ir suteiktumėte plaukams 
blizgesio.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

∑ Prieš valydami visada atjunkite ir leiskite atvėsti.
∑ Periodiškai apžiūrėkite oro padavimo ir (arba) filtro sietelį šepečio gale, ir 

pašalinkite susikaupusius nešvarumus. Susikaupę nešvarumai gali 
sumažinti oro srautą ir sugadinti šepetį. 

∑ Gaminio valymui niekada nenaudokite šių cheminių medžiagų:
Skiediklio, benzino alkoholio ar kitų degių cheminių medžiagų.

∑ NEVYNIOKITE laido aplinkui prietaisą: nuo to jis gali susidėvėti.
∑ Valykite minkšta sausa šluoste. 

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti 
šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. 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 prietaisą saugiam 
perdirbimui.


