
Keraminis plaukų tiesintuvas
TOURMALINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote mūsų keraminį plaukų tiesintuvą TOURMALINE. Tiesinti plaukus dar 

niekada nebuvo taip paprasta.  Šio revoliucinio plaukų tiesintuvo dėka jūsų plaukai taps tiesūs, 
šilkiniai ir švelnūs vos per kelias minutes. Keraminė danga neleidžia plaukams įsielektrinti, apsaugo 

plaukus nuo pažeidimų ir neleidžia jiems lūžinėti. Išlaiko šilumą ten, kur ji turi būti, todėl greitai 
pasieksite kokybiškų rezultatų - tokių, kaip salone!

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Čia pateikta svarbi informacija 
apie jūsų naujo plaukų tiesintuvo saugumą.

Į komplektą įeina:
1 x plaukų tiesintuvas

1 x naudojimo instrukcija

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: AC 220 V 
Dažnis: 50 Hz
Galia: 30 W-60 W

Temperatūros nustatymas: 170 °C - 240 °C
Įkaitimo laikas: 30 s
Laido ilgis: 200 cm



ĮSPĖJIMAI

1. Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su vandeniu arba būtų arti vonios, praustuvės ir 
kitų indų, pripildytų vandens. 

2. Jei kištukas, maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeisti, prietaiso nebenaudokite. Prietaisą 
turi pakeisti parduotuvė, kurioje jį įsigijote, arba suremontuoti meistras, kad būtų 
išvengta pavojaus.

3. Neleiskite iki aukštos temperatūros įkaitusioms žnyplėms paliesti odą.
4. Nesubraižykite žnyplių plokštelių.
5. Prietaisas nėra atsparus vandeniui.
6. Nedėkite prietaiso ant karščiui neatsparaus paviršiaus ir laikykite jį atokiau nuo vietų, kur 

būna aukšta temperatūra.
7. Kai prietaisas atvės, įdėkite jį atgal į dėžutę ir laikykite sausoje vietoje. Jo negalima dėti į 

laikymo vietą neatvėsinto.
8. 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.

9. Niekada nepalikite tiesintuvo be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą; būtina atidžiai 
prižiūrėti, kai tiesintuvą naudoja vaikai, tiesinami jų pačių plaukai arba prietaisu 
naudojamasi šalia esant vaikams.

10. Netraukite, nesukite ir nevyniokite laido aplink prietaisą 
11. Nenaudokite prietaiso, kurio laidas persisukęs, sulenktas ar pažeistas.
12. Nenaudojamas arba valomas prietaisas niekada neturi būti įjungtas arba įkištas į elektros 

tinklą.
13. Laikykite laidą ir prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
14. Tvarkant plaukus visada dėkite prietaisą ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad 

apsaugotumėte darbo paviršių.
15. Sugedus ir (arba) pažeidus gaminį, nebandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, kad jis būtų 

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

kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai eksploatuojant šį prietaisą.
17. Laikykite kaitinimo plokšteles švarias. 
18. Niekada nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams 
19. Reikia stengtis išvengti sąlyčio su oda, veidu ir kaklu. Nudegimų rizika!
20. Nenaudokite plaukų priežiūros priemonių tiesiai ant prietaiso. Nenukreipkite į jį jokių 

purškiamų priemonių ar vandens purkštuvo.
21. 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. Ventiliacijos anga
2. Tiesintuvo priekinė dalis
3. Įkaistanti plokštelė

4. 4 lygių temperatūros reguliavimas
5. Tiesintuvo rankena 
6.  Įjungimo mygtukas / temperatūros 

reguliavimas

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, o tik jiems tiesinti.

NAUDOJIMAS:

1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo šaltinio. 
2. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Pirmą kartą paspaudus 

įjungimo mygtuką, prietaisas pradės veikti esant aukščiausiam temperatūros nustatymui 
- 230 °C.

3. Pasirinkite norimą temperatūrą. Temperatūrą galite nustatyti nuo 170 °C iki 230 °C (kad 
būtų lengviau nuspręsti, kurį nustatymą pasirinkti, žr. toliau pateiktą paveikslėlį). 
Norėdami pakeisti temperatūros nustatymą, nuolat spauskite maitinimo mygtuką. Po 



kiekvieno paspaudimo temperatūra sumažės. 5-uoju paspaudimu prietaisas bus 
išjungtas.

Temperatūros nustatymai:
1-asis paspaudimas: prietaisas įjungiamas 230 °C temperatūroje
2-asis paspaudimas: prietaisas veiks 210 °C temperatūroje
3-asis paspaudimas: prietaisas veiks 190 °C temperatūroje
4-asis paspaudimas: prietaisas veiks 170 °C temperatūroje
5-asis paspaudimas: prietaisas išsijungs.

4 LYGIŲ TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS; Skirtingos temperatūros skirtingiems plaukų 
tipams, kad atitiktų įvairius plaukų kokybės reikalavimus ir sumažintų plaukų pažeidimų 
tikimybę.

4. Prietaisas greitai įkaista ir per kelias sekundes pasiekia nustatytą temperatūrą.
5. Prietaisas yra paruoštas naudoti. 
6. Plaukus tiesinkite nuo šaknų iki galiukų. Paimkite nedidelę maždaug 50 mm pločio ir 5 

mm storio plaukų sruogą ir įdėkite ją tarp plokštelių. Suspauskite žnyples ir, išlaikydami 
tam tikrą spaudimą, švelniai stumkite jas nuo šaknų iki galiukų. 
Dėmesio: plokštelių temperatūra darbo metu yra labai aukšta. Laikykite žnyples 
atokiau nuo galvos ir kūno odos, kad išvengtumėte nudegimų.

7. Šią procedūrą pakartokite ant visų plaukų, po to leiskite plaukams atvėsti prieš juos 
šukuojant. 

8. Baigę darbą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS: Kad nenusidegintumėte, tiesintuvo žnyplių plokštelės negali leisti odos. Naudokite 
šukas, kad plaukai būtų ypač tiesūs. Tiesinant plaukų sruogą, vos pusę centimetro žemiau 
tiesintuvo braukite šukomis su plonais dantukais. Prieš naudojant prietaisą plaukai turi būti švarūs, 
sausi ir iššukuoti. Ant drėgnų plaukų naudokite terminės apsaugos serumą arba kitokią priemonę 
nuo karščio.

1 Įjungimo mygtuko indikatorius
2 Tinka stipriems plaukams
3 Tinka vešliems ir šiurkštiems 

plaukams
4 Tinka ploniems ir švelniems 

plaukams
5 Tinka pažeistiems plaukams



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

• Prieš valydami prietaisą visada išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. 
• Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ar šveitimo kempinėlių. • Nenaudokite alkoholio ar 
tirpiklių. 
• Pagrindinį korpusą ir keramines plokšteles nuvalykite šiek tiek drėgna ir minkšta šluoste ir 
nusausinkite minkšta ir sausa šluoste. 
• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.   

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia Prietaisas neįjungtas 1 sekundę spauskite įjungimo 

mygtuką, kad įjungtumėte 
prietaisą

Kištukas netinkamai įkištas į 
elektros lizdą

Tinkamai įkiškite kištuką į 
elektros lizdą

Elektros lizdas yra pažeistas Įjunkite prietaisą į tinkamai 
veikiantį elektros 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

Tiesinate per storą plaukų 
sruogą

Įsitikinkite, kad plaukų 
sruogos neviršija 50 mm 
pločio ir 5 mm storio

LAIKYMAS: Prieš saugojimą prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir leisti jam atvėsti. 
Netempkite ir netraukite laido 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 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 gaminį saugiam perdirbimui

Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.


