INSTRUKCIJA
Plaukų tiesinimo žnyplės siauromis plokštelėmis
REMINGTON S5500 Sleek & Smooth Slim
Dėkojame, kad pasirinkote REMINGTON®.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje, kad galėtumėte perskaityti vėliau.
A Patobulinta keramika dengtos plokštės geriau slysta plaukų paviršiumi, bei yra ilgaamžės.
B Temperatūros kontrolę nuo 150 iki 230 ºC
C Greitai įkaista per 15 sek.
D Ilgos plokštės 110mm
E „Plaukiojančios“ plokštelės geresniam slydimui.
F Jungiklis. Paspauskite jungiklį ir laikykite jį paspaudę 1 sek. kol užsidegs LCD indikatorius.
G Temperatūros reguliavimo mygtukai +/Rekomenduojama temperatūra pagal plaukų tipus:
150 - 180 ºC – Ploni plaukai
180 - 200 ºC – Vidutiniai plaukai
200 - 230 ºC – Tankus plaukai
H Turbo įkaitimo funkcija – prietaisas automatiškai įkaista iki maksimalios temperatūros. Paspauskite ir laikykite mygtuką ‘‘ + ‘‘ 2 sek. ir prietaisas greitai
įkais iki 230 ºC.
I Atminties funkcija- nustatykite norimą temperatūrą mygtukais +/- ir įveskite ją į atmintį – paspaudę 2 sek. mygtuką „ –„ . Indikatoriuje atsiras „rakto“
simbolis. Ši funkcija padeda, kad atsitiktinai nepersijungtų temperatūra. Norint atjungti šią funkciją dar karta paspauskite mygtuką „ –„ ir palaikykite 2
sek.
J Automatinis išjungimas: Prietaisas išsijungia automatiškai, jei juo nesinaudojama 60 min.
K Fiksavimo spyna. Dėl papildomo saugumo fiksuokite žnyples iš karto po naudojimo. Fiksatorius yra prie laido išėjimo. Dėmesio, kai žnyplės kaista jų
nefiksuokite.

Dėmesio : nekaitinkite prietaiso užfiksavę plokšteles.
L Šilumai atsparus dėklas
M 2,5 m ilgio prasisukantis laidas
N Įkaitimo temperatūra gali skirtis jeigu maitinimo įtampa yra 120 v
Naudojimo instrukcija
Prieš naudojant, plaukus išdžiovinkite ir iššukuokite.
Itin atsargiai naudokite šį prietaisą, nes keraminės plokštelės yra labai kaitrios.
Įjunkite laidą į elektros lizdą ir paspauskite jungiklį ir palaikykite kol neužsidegs LCD indikatorius.
Naudokite priemonę apsaugančią plaukus nuo karščio.
Pradėkite plaukus tiesinti nuo plaukų šaknų srities. Nelieskite prietaisu galvos. Lengvai suspauskite plaukus plokštelėmis.
Nesustodami braukite prietaisu žemyn per visą plauko ilgį. Tam, kad apsaugotumėte plaukus nuo pažeidimo, netiesinkite vienos sruogos daugiau nei 2
kartus.
Bukite atidus ir tiesindami plaukus nelaikykite rankos ant temperatūros keitimo mygtukų, kad neperjunktumėte temperatūros.
Svarbi informacija
Kadangi prietaisas labai greitai įkaista, jį naudojant reikia labai saugotis.
Kaitinant, naudojant ar vėsinant prietaisą, padėkite jį ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Laikykite prietaisą už rankenos ir nelieskite plokštelių.
Tam, kad stipriai nepakenktumėte plaukams venkite dažno naudojimo.
Atkreipkite dėmesį, kad pastovus formavimo priemonių naudojimas gali pažeisti plokštelių dangą.
Nebraižykite plokštelių paviršiaus, nes tai sumažins keraminės dangos efektyvumą.
Valymas ir priežiūra
Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš tinklo ir atvėsęs. Nuvalykite išorinę rankenos dalį drėgnu audiniu. Nuvalykite plokštelių paviršių.
Dėmesio
Dėl papildomo saugumo galima naudoti automatinį srovės nutekėjimo atjungimo prietaisą, kai srovė yra 30 mA. Dėl papildomos informacijos
kreiptis į elektriką.
Prietaiso negalima naudoti vonioje, baseine ir šalia vandens pripildytų indų.
Nenaudojamas prietaisas turi būti išjungtas iš elektros tinklo.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Po naudojimo palaukite, kol prietaisas atvės ir tuomet padėkite jį į vietą.
Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
Nedėkite prietaiso ant minkštų paviršių: kilimo, lovos, rankšluosčių. patiesalų ir t.t.
Patikrinkite, ar lizdo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
Būkite atidūs, kai elektrines šukas naudoja vaikai, neįgalieji, arba prietaisas naudojamas jiems esant šalia.
Nenaudokite jokių kitų priedų, išskyrus Remington®.
Saugokitės, kad įkaitusiomis plokštelėmis nepriliestumėte veido, kaklo ar galvos.
Šis prietaisas nepritaikytas naudoti salonuose ar komerciniams tikslams.
Nevyniokite laido aplink prietaisą, tai gali sugadinti laidą ir sukelti pavojų. Pažeistas laidas gali būti pavojingas. Gedimo atveju, prietaisą nuneškite taisyti
įgaliotam Remington® specialistui.
Prietaiso ardymui bei remontui reikalingi specialūs įrankiai. Bandymas nekvalifikuotai taisyti prietaisą gali sukelti pavojų.

