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KARSTĀ GAISA ĶEMME DIVI VIENĀ:

FĒNS UN STYLER STYLOOM

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Modeļa numurs: 5250
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Paldies, ka iegādājāties divi vienā ķemme: Fēns un matu ieveidotājs.

Tagad varat uzreiz izžāvēt un ieveidot frizūru, nebojājot matus. Trīs regulējami 
karstuma iestatījumi garantē precīzu matu ieveidošanu, ņemot vērā jūsu matu 

tipu un garumu, un garantē ideālu galarezultātu.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti drošības norādījumi un svarīgi padomi, kā lietot 
un kopt jauno pūtēja ķemmi.

IEPAKOJUMĀ IR:

1 x karstā gaisa ķemme
1 x lietošanas pamācība

FUNKCIJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

∑ Negatīvo jonu Tourmaline tehnoloģija veselīgākiem matiem
∑ Īpaši viegls korpuss
∑ Kluss un jaudīgs 1000 vatu motors
∑ par 60% ātrāks žāvēšanas laiks
∑ 3 pūšanas ātrumi
∑ Keramiskais sildītājs

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

∑ Materiāls: Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS), keramika
∑ Svars: 0,60 kg
∑ Spriegums: 110 V-240 V
∑ Jauda: 1000 W
∑ Vada garums: 160 cm
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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

Lai pareizi un droši izmantotu ierīci, ir ļoti svarīgi, lai lietotājs pirms lietošanas 
rūpīgi izlasītu tālāk sniegtos norādījumus. Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju 
turpmākai atsaucei.

- Ķemmes/sukas zona būs karsta, NEPIESKARIETIES ŠAI ZONAI, KAMĒR 
IERĪCE IR IESLĒGTA.

- Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pievienota elektrotīklam. Ja 
ierīci lieto bērni vai personas ar konkrētiem traucējumiem, vai ja to lieto 
viņu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.

- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Neizmantojiet, ja, vizuāli pārbaudot šo izstrādājumu, kāda tā daļa ir 

nolūzusi vai saplaisājusi.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ja ir bojāts vads. Ja ierīce 

nedarbojas pareizi, vispirms pārbaudiet kontaktdakšu un pēc tam 
pārliecinieties, vai ir ieslēgta galvenā elektrības padeve. Neatveriet to. 
Saņemiet jaunu preci saskaņā ar apmaiņas noteikumiem. 

- Nekad nelietojiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas konteineru, kas pilni ar ūdeni, vai 

jebkuras citas mitras vietas tuvumā. Nekad nelietojiet, ja ir slapjas rokas 
vai kājas. 

- Nekad nesniedzieties pēc elektroierīces, kas iekritusi ūdenī vai citā mitrā 
vietā. Izslēdziet strāvas padevi pie galvenā jaudas slēdža, pēc tam 
atvienojiet kontaktdakšu. 

- Neizmantojiet pūtēja ķemmi aerosola flakonu, aerosola produktu un citu 
tualetes piederumu tuvumā.

- Vienmēr uzmanieties, lai lietošanas laikā neapdedzinātos.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, nekā tas paredzēts. 
- Nelietojiet kopā ar sprieguma pārveidotāju.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no tīkla 

un pilnībā atdzisusi.
- Mūsu elektroierīcēs ir iebūvēta zemējuma defekta ķēdes pārtraucēja 

(GFCI) kontaktligzda. Ja ierīci nevar ieslēgt, pārbaudiet gan GFCI 
atiestatīšanas pogu, gan arī divfunkciju ķēdes pārtraucēja (DFCI) 
kontaktdakšu, ja nepieciešams. 
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- NEKAD nedarbiniet bez aizmugurējā filtra. 
- NEKAD neaizsprostojiet ierīces gaisa atveri vai nenovietojiet ierīci pie vai 

uz mīkstas virsmas, kas var aizsprostot atveri. 
- NEKAD nelietojiet elektroierīci, kas ir atstāta ārā vai iegremdēta ūdenī.
- Nekad nenovirziet karstu gaisu uz acīm.
- Ja pūtēja suka ir aprīkota ar uzmavām, ļaujiet tām atdzist pirms tās 

uzmontēt vai noņemt. 
- Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ierīces bojājumiem, kas 

radušies, neievērojot šīs lietošanas instrukcijas, nepareizi lietojot vai 
nepareizi rīkojoties ar ierīci.

IERĪCES DAĻAS

1.Vēss uzgalis 
2.Nenoņemama sukas galviņa
3.Inovatīvas gaisa plūsmas atveres
4.Viegls, ergonomisks dizains
5.Vairāki siltuma iestatījumi
6.Profesionāls grozāmais vads
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS:

∑ Pirms iespraust kontaktā, pārbaudiet spriegumu uz nominālvērtības 
marķējuma, lai pārliecinātos, ka tas atbilst jūsu vietējam spriegumam. 

∑ Jūsu sukai ir trīs ātruma iestatījumi: lēns, vidējs un ātrs. Vispārīga norāde: 
biezāku matu rupjai žāvēšanai izmantojiet ātru ātruma iestatījumu, bet 
smalkākai un precīzākam matu ieveidošanai - vidējo iestatījumu. Beigās 
var izmantot lēno iestatījumu, lai izveidotu stilu.

∑ Sāciet žāvēt matus no galvas aizmugures un virzieties uz priekšu. 
∑ Nekoncentrējiet gaisa plūsmu kādā zonā ilgāku laiku. 
∑ ESIET PIESARDZĪGI: sāciet ar lēnu iestatījumu, lai pārbaudītu, kāda 

temperatūra ir piemērota jūsu galvas ādai.
∑ PIEZĪME: pirmajās lietošanas minūtēs var parādīties dūmi un neliela 

smaka. Tas ir normāli un ātri izzudīs. 

LIETOŠANA: 

1. Izžāvējiet matus ar dvieli.
2. Sadaliet matus pa parocīgām 

šķipsnām ar matu sprādzēm.
3. Lai iegūtu vienmērīgi izpūstus 

matus, novietojiet to tuvu 
saknēm un ķemmējiet uz leju 
matu galu virzienā.

4. Lai izvairītos no produkta 
pārkaršanas, lūdzu, vispirms 
sāciet to ar lēnu iestatījumu, lai 
pārbaudītu, kāda temperatūra ir 
piemērota jūsu galvas ādai.

5. Higiēnas apsvērumu dēļ lietojiet to uz tīriem matiem.
6. Nekad nenoskalojiet suku zem ūdens. 
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IEVEIDOŠANAS PADOMI:

Lai ātrāk izžūtu: nosusiniet matus ar dvieli, lai no tiem nosusinātu lieko ūdeni, un 
pēc tam izķemmējiet mitrus matus ar ķemmi, lai panāktu labākus rezultātus.

Vieglākai ieveidošanai: sadaliet matus pa parocīgām šķipsnām ar matu 
sprādzēm.

Lai iegūtu apjomīgus matus: turiet suku tuvu pie saknēm un ritiniet līdz matu 
galiem.

Lai iegūtu gludus, taisnus matus: izķemmējiet matus ar gludu suku virzienā uz 
matu galiem.

Lai sacirtotu matu galus: novietojiet matu suku ZEM matu galiem un turiet to 2 
līdz 3 sekundes pirms pagriežat

Cirtas uz ārpusi: novietojiet suku virs matu galiem un turiet to 2 līdz 3 sekundes, 
pirms pagriežot uz āru.

PADOMS: Aizsargājiet matus no karstuma! Mēs iesakām neilgi pirms Styloom 
sukas lietošanas uzklāt uz matiem aerosolu, lai pasargātu matus no bojājumiem, ko 
rada matu termiskā veidošana, samazinātu matu šķelšanos un palielinātu spīdumu.



7

APKOPE UN KOPŠANA:

∑ Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
∑ Periodiski pārbaudiet gaisa ieplūdes/filtra sietu sukas aizmugurē un 

noņemiet gružus, kas var būt sakrājušies. Uzkrājies šķidrums samazina 
gaisa plūsmu un bojā suku. 

∑ Nekad nelietojiet šādas ķīmiskās vielas, lai tīrītu produktu:
atšķaidītāju, benzīna spirtus vai citas uzliesmojošas ķīmiskas vielas.

∑ NETINIET vadu ap ierīci: tas var izraisīt vada nodilumu.
∑ Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. 

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.


