
Matu žāvētājs–veidotājs–taisnotājs Onestep 3in1 - lietošanas instrukcija  

LIETOŠANA: Efektīvāko rezultātu sasniegšanai, nosusiniet matus ar dvieli, lai atbrīvotu tos no liekā ūdens un izķemmējiet tos. Pievienojiet ierīci 

elektrības kontaktligzdai un noregulējiet slēdzi uz izvēlēto iestatījumu. OFF – ierīce ir izslēgta. Izmantojiet iestatījumu LOW uz smalkiem vai plāniem 

matiem un iestatījumu HIGH uz bieziem un rupjiem matiem. Matus vēlams veidot dalot tos šķipsnās, kuru biezums nepārsniedz matu sukas sariņu 

garumu. Kad matu žāvēšana un veidošana ir pabeigta, izslēdziet ierīci. Pirms glabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist. Ierīce nav paredzēta lietošanai 

komerciāliem nolūkiem. IERĪCES APKOPE: Šī ierīce ir aprīkota ar termostatu, kas var likt ierīcei cikliski izslēgties, ja ierīces iekšējā temperatūra 

pārsniedz noteiktu līmeni – piemēram, gadījumā, ja ierīces gaisa padeves/izvades atveres ilgstoši tiek nobloķētas. Gadījumā, ja lietošanas laikā 

ierīces veiktspēja samazinās, izslēdziet to un ļaujiet ierīcei atdzist, līdz termostats tiks automātiski atiestatīts. Lietošanas laikā neaizsedziet gaisa 

plūsmas atveres. Nelietojiet ierīci mitrā vidē, kā arī tuvu mitruma avotiem – lietus, duša, vanna, pirts utml. Pārliecinieties, ka ierīces gaisa padeves 

atveres ir tīras, netiek ilgstoši aizsprostotas un tajās netiek ievadīti svešķermeņi, kas var bojāt ierīci. Nelietojiet ierīci, ja strāvas padeves kabelis ir 

salocīts vai sasiets mezglā. Ja ierīcei ir nepieciešama tīrīšana, atvienojiet ierīci no strāvas avota un noslaukiet tās ārpusi ar mitru drānu. Putekļus un 

matu mezglus no gaisa ieplūdes atverēm un sariņiem var noņemt ar pirkstiem, nelielu birsti vai putekļu sūcēja birstes uzgali. Nemazgājiet ierīci 

tekošā ūdenī vai neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai 

remontēt patvaļīgi. IERĪCES GLABĀŠANA: Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad to neizmantojat. Ļaujiet ierīcei atdzist un uzglabājiet to bērniem 

nepieejamā, drošā, sausā vietā, kur nav risks ierīcei samirkt vai iekrist ūdenī. Netiniet vadu ap ierīci, jo tas izraisīs priekšlaicīgu vada nolietošanos un 

potenciālu strāvas padeves pārrāvumu. Rīkojieties ar strāvas vadu uzmanīgi, lai nodrošinātu ilgāku kopējo ierīces kalpošanas laiku, un izvairieties no 

vada raustīšanās, vērpšanās vai nospriegojuma, it īpaši, kad ierīce ir pievienota strāvas tīklam.  GARANTIJA: Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces 

daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas 

nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz 

bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, 

trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par 

bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas 

drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties.  SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, 

kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat 

modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu 

personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. 

Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. 

Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā 

mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Jaudas režīmi: 3; Jauda: 1000W; Barošana: 220V/ 50-60Hz; 

Izmērs: 34 x 12 cm; Strāvas kabeļa garums: 1.5m; Ierīces svars: 0.45kg  
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Фен-стайлер-выпрямитель Onestep 3в1 - инструкция по эксплуатации 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Для достижения наилучших результатов высушите волосы полотенцем, чтобы удалить 
лишнюю воду, и расчешите их. Включите устройство в электрическую розетку и установите переключатель в 
нужное положение. OFF – устройство выключено. Используйте настройку LOW для тонких волос и настройку 
HIGH для густых и жестких волос. Волосы предпочтительнее укладывать, разделив их на пряди, толщина которых 
не превышает длины щетинок расчески. После сушки и укладки волос выключите устройство. Перед хранением 
дайте устройству полностью остыть. Устройство не предназначено для коммерческого использования. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА: Данное устройство оснащено термостатом, который может 
привести к отключению устройства, когда внутренняя температура устройства превышает определенный 
уровень, например, если отверстия подачи/выпуска воздуха устройства заблокированы в течение длительного 
периода времени. Если производительность устройства снижается во время использования, выключите его и 
дайте устройству остыть до автоматического сброса термостата. Не закрывайте отверстия для потока воздуха во 
время использования. Не используйте устройство во влажной среде, а также вблизи источников влаги - дождя, 
душа, бани, сауны и т.д. Убедитесь, что воздухозаборные отверстия устройства чистые, не заблокированы в 
течение длительного времени и в них не попали посторонние предметы, которые могут повредить устройство. 
Не используйте устройство, если шнур питания согнут или завязан узлом. Если устройство требует очистки, 
отключите его от источника питания и протрите снаружи влажной тканью. Пыль и спутанные волосы с 
воздухозаборников и щетинок можно удалить пальцами, небольшой щеткой или насадкой пылесоса. Не мойте 
устройство под проточной водой и не допускайте попадания влаги или дополнительной грязи на устройство. 
Если устройство неисправно, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА: 
отключайте устройство от сети, когда оно не используется. Дайте устройству остыть и храните его в недоступном 
для детей, безопасном, сухом месте, где нет риска намокания или падения устройства в воду. Не оборачивайте 
шнур вокруг устройства, так как это приведет к преждевременному износу шнура и возможному отключению 
электроэнергии. Обращайтесь с кабелем питания с осторожностью, чтобы продлить срок службы устройства, и не 
тяните, не скручивайте и не натягивайте шнур, особенно когда устройство подключено к сети. ГАРАНТИЯ: 
Гарантия на устройство не распространяется на: ·Естественный износ частей устройства, вызванный длительной 
эксплуатацией устройства. · Стандартное обслуживание (очистка, детали, подверженные повышенному износу). 
·Повреждение, вызванные внешними факторами (такими как намокание, неправильная эксплуатация, 
запыленность, климатические условия и т.п.). · Ущерб, вызванный неправильным использованием или 
хранением устройства. · Механические повреждения устройства, вызванных его падением, ударом или другими 
подобными причинами. · Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием 
неподходящих деталей или перегрузкой устройства. В случае, если потребитель не закрепил товар должным 
образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за ущерб. 
Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в руководство и не несет ответственности за 
любые ошибки, связанные с печатью руководства. В зависимости от модели изделия изображения и 
иллюстрации деталей могут отличаться. ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас возникли проблемы с устройством, 
обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта внимательно 
следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали 
продукт или не следовали инструкциям руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут 
ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными 
лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к дилеру для 
ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в 
производстве систематически тестируется. Производительность продукта является адекватной и не требует 
калибровки или проверки. Если ваш продукт работает не так, как ожидалось, и производительность основных 
функций изменяется во время использования, обратитесь к своему дилеру. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Режимы мощности: 3; Мощность: 1000 W; Электропитание: 220V/ 50-60HZ; Размер: 34 х 12 см; Длина силового 
кабеля: 1,5 м; Вес устройства: 0,45 кг 
 

 


