
REMINGTON matu taisnotājs S6500
Pateicoties noapaļotajām plāksnu malām, ar matu veidotāju iespējams gan taisnot, gan cirtot matus. Komplektā arī DVD disks "Sprogu noslēpumi"

Pateicamies, ka nopirkāt šo REMINGTON® matu taisnotāju! Šis unikālā dizaina matu taisnotājs apvieno sevī optimālas matu veidošanas īpašības ar keramikas
aizsargpārklājumu, kas nodrošina divkāršu aizsardzību ilgstoši noturīgām frizūrām un veselīgiem, mirdzošiem matiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukcijas 
un saglabājiet tās turpmākai izmantošanai.

IERĪCES SASTĀVDAĻAS
Šaura dizaina matu veidotājs ar noapaļotām malām 6 dažādu matu sakārtojumu veidošanai. Komplektā DVD disks „Curl Secrets”. 
• Uzlabots keramiskais pārklājums
– 2 x gludāk*
– 3 x noturīgāk*
• Digitāls ekrāns 150ºC - 230ºC
• LCD bloķētājs & Turbo Boost
• Ātra uzkaršana 15 sekundēs tūlītējai matu veidošanai
• Šauras, pagarinātas 110mm plāksnes
• Plākšņu fiksētājs uzglabāšanai
• Universālā voltāža
• Automātiska drošības izslēgšanās pēc 60 minūtēm
• Šarnīrsavienojuma vads
• Karstumizturīga somiņa

• Komplektā ekskluzīvs sprogu veidošanas noslēpumu DVD
SVARĪGA INFORMĀCIJA
• Tā kā šis matu taisnotājs ļoti sakarst, tā izmantošanas laikā ir jāievēro īpaša piesardzība. 
• Ja mati ir īsi, ielieciet plastmasas ķemmi starp galvas ādu un ierīci, lai ierīce nepieskartos galvas ādai.
• Neatstājiet ierīci ieslēgtu ilgāk par 30 minūtēm.
• Izmantojot ierīci, ielieciet matus starp plāksnēm un, nedaudz saspiežot plāksnes, dažas sekundes velciet ierīci pa matiem uz leju.
• Lai nebojātu matus, neatkārtojiet matu taisnošanas darbību vairāk par divām reizēm.
• Pirms ierīces izmantošanas matiem jābūt tīriem, sausiem un tie nedrīkst būt savēlušies.
• Turiet ierīci tikai aiz roktura gala. Nepieskarieties ierīces virsmām – vienmēr izmantojiet karstumizturīgu paliktnīti.
• NEIZMANTOJIET abrazīvus tīrīšanas šķidrumus vai materiālus, lai notīrītu Teflon® keramiskās plāksnes, jo pretējā gadījumā tās tiks bojātas. Izmantojiet siltu ūdeni un 
mīkstu drāniņu.
• Neskrāpējiet plākšņu virsmu, jo pretējā gadījumā tiks mazināta keramikas pārklājuma efektivitāte.
• Sarkanā indikatorlampiņa norāda tikai par barošanas padevi – tā nenorāda to, kad ierīce ir gatava lietošanai.
• Neveidojiet matus pārāk tuvu pie galvas ādas, sejas, ausīm, kakla un ādas.
• Ierīces uzkaršanas, darbības un atdzišanas laikā novietojiet to uz līdzenas, gludas, karstumizturīgas virsmas.
• Pēc ierīces izmantošanas ļaujiet, lai tā pilnībā atdziest, un tikai tad novietojiet to glabāšanai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
• Esiet īpaši uzmanīgi, kad izmantojat profesionālo matu taisnotāju, jo tas ļoti sakarst.
• Pieslēdziet ierīci elektriskajam tīklam. Ieslēgšanas indikators izgaismosies sarkanā krāsā, un pēc 60 sekundēm taisnotājs būs gatavs lietošanai.
• Sadaliet matus pa šķipsnām, izmantojot šķipsnu saspraudes vai ķemmi (nav iekļ. kompl.).
• Lai iegūtu labāku rezultātu, pirms taisnošanas uzsmidziniet uz šķipsnas aizsarglīdzekli pret karstuma iedarbību vai matu laku. Tādējādi matus varēs labāk ieveidot un mati 
tiks aizsargāti. Ar keramiku pārklātās plāksnes aizsargās matus pret karstuma iedarbību un nodrošinās vienmērīgu karstuma sadali.
• Vienmēr sāciet matu veidošanu aizmugurē pie kakla, pēc tam turpiniet sānos un visbeidzot ieveidojiet matus galvas priekšējā daļā. Vienmēr vispirms taisnojiet matu 
apakšējās kārtas.
• Paņemiet nelielu matu šķipsnu un turiet to iztaisnotu. Turot ierīci ar otru roku, sāciet pie matu saknēm un cieši saspiediet matus starp plāksnēm.
• Lēnām un vienmērīgi pārvelciet taisnotāju pa visu matu garumu no saknēm līdz matu galiem, nepārtraucot kustību. 
• Lai nebojātu matus, atkārtojiet taisnošanas darbību vienai šķipsnai tikai divas reizes.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektriskā tīkla un ka tā ir atdzisusi. Notīriet roktura ārējo virsmu ar nedaudz samitrinātu drāniņu. Notīriet Keramikas pārklājuma 
plāksnes ar mitru drāniņu. Keramikas pārklājumam nav nepieciešama cita apkope.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS – PAPILDU AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI IETEICAMA PALIEKOŠĀ STRĀVA (RCD) AR NOMINĀLO PALIEKOŠO DARBA STRĀVU, 
KAS NEPĀRSNIEDZ 30mA. PADOMU LŪDZIET ELEKTRIĶIM.
BRĪDINĀJUMS – ŠO IERĪCI NEDRĪKST IENEST VANNAS ISTABĀ, UN TO NEDRĪKST IZMANTOT TĀDU TVERTŅU UN TRAUKU TUVUMĀ, KAS SATUR 
ŪDENI.
JA IERĪCE NETIEK IZMANTOTA, TĀ IR JĀATVIENO NO ELEKTRISKĀ TĪKLA.
Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta. 
Pirms noliekat ierīci glabāšanai, ļaujiet lai tā pilnīgi atdziest.
Nemērciet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
Netiniet vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai vads nav bojāts. Bojāti vadi var būt bīstami.
Ja ierīci gribat nolikt, kad tā ir ieslēgta vai atdziest, pārliecinieties, ka tā tiek novietota uz cietas, karstumizturīgas virsmas.
Nekad nenovietojiet ierīci uz paklāja, gultas veļas, dvieļiem vai citām līdzīgām mīkstām virsmām, kad ierīce ir ieslēgta vai atdziest.
Neatstājiet ierīci ieslēgtu.
Vienmēr pārliecinieties, ka izmantojamais spriegums atbilst uz ierīces norādītajam.
Nepieļaujiet, ka kāda ierīces daļa pieskartos sejai, kaklam vai galvas ādai.
Ja šīs ierīces vads sabojājas, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un nogādājiet to tuvākajā autorizētajā REMINGTON® apkopes centrā Rīgā, Dārzaugļu ielā 1-201 (tālr. 
67790720), lai salabotu vai apmainītu vadu un novērstu iespējamās briesmas. 
Pārbaudes, regulējumu vai remonta veikšanai ir nepieciešami speciāli instrumenti. Ja ierīces remontu veic nekvalificētas personas, tas var būt bīstami.
REMINGTON® neuzņemas atbildību par bojājumiem ierīcei vai citam (-iem) priekšmetiem vai par savainojumiem cilvēkiem, kas radušies nepareizas, ļaunprātīgas 
lietošanas dēļ, vai lietojot ierīci neatbilstoši šīm instrukcijām.

APKOPE UN GARANTIJA
REMINGTON® garantē, ka šīs ierīces pirkšanas brīdī tai nav nekādu materiālu un darbināšanas defektu. REMINGTON® bez samaksas novērsīs šādus defektus, ja 
nogādāsiet visu ierīci kopā ar oriģinālo kvīti REMINGTON® apkopes centrā divu gadu laikā no pirkuma datuma. Lūdzu, skatieties iesaiņojuma aprakstā, lai pārbaudītu, vai 
ir norādīti “speciāli garantijas noteikumi”, kas var paildzināt garantijas darbības laiku. Šie garantijas noteikumi tiek sniegti papildus parastajām likumīgajām patērētāju 
tiesībām.
Garantija attiecas uz ierīci kopā ar visiem tās aksesuāriem, izņemot foliju un griežņu parasto nolietošanos (kur piemērojams).
Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas, nepareizas ekspluatēšanas dēļ, vai pievienojot neatļautu aksesuāru vai veicot ierīces 
modifikācijas, pieslēdzot ierīci pie strāvas sprieguma, kas neatbilst uz ierīces norādītā, vai pakļaujot ierīci citiem apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles. REMINGTON® 
neatbild par nekādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju un padomus, sazinieties ar REMINGTON® apkopes centru.


