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Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami prietaisą, įdėmiai perskaitykite saugumo nurodymus.
 

SAUGUMO NURODYMAI

DĖMESIO: prietaisas įpakuotas į polietileninius maišelius, kurie gali būti pavojingi. Laikykite juos vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Niekada nenaudokite jų vaikų lopšiuose, lovose ar vežimėliuose. Plona plėvelė gali prilipti 
prie nosies ar burnos ir uždusinti. Jokiu būdu neleiskite žaisti su įpakavimo medžiagomis.
DĖMESIO: nenaudokite prietaiso greta prausyklės ar vonios su vandeniu. Laikykite jį sausoje vietoje.
Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, ištraukite kištuką iš elektros lizdo iš karto, kai baigsite juo naudotis. Kai 
prietaisas laikomas netoli vandens, jis gali kelti pavojų net tada, kai yra išjungtas. Kad užtikrintumėte papildomą 
apsaugą, vonios kambaryje instaliuokite srovės pertraukiklį  su ne didesne nei 30 mA srove. Pasikonsultuokite su 
elektriku.

• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
• Jei laidas pažeistas, jį saugiai gali pakeisti tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai.
• Kai naudojate prietaisą, neblokuokite jo ventiliacijos angos. Nenukreipkite jos į plaukų pusę. Reguliariai  išvalykite 

ten susikaupusius plaukus ir nešvarumus.
• Prietaisas turi apsaugos nuo perkaitimo sistemą. Jei jis įkais pernelyg stipriai, automatiškai išsijungs arba nustos 

kaisti. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite jam atvėsti 10 minučių. Prieš 
naudodami toliau įsitikinkite, ar prietaiso filtre nėra susikaupusių nešvarumų. Jei prietaisas vėl perkais, 
nedelsdami išjunkite jį ir nebenaudokite. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ir aiškiai matomi jo pažeidimai.
• Nepalikite įjungto ir veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Ištraukite kištuką iš lizdo, jei prietaiso naudojimo metu iškyla problemų.
• Nenaudokite neoriginalių priedų ir dalių.
• Ištraukite kištuką iš lizdo prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate.
• Venkite sąlyčio tarp prietaiso įkaitusių dalių ir savo odos, akių ir ausų.
• Prietaisu gali naudotis ne mažesni nei 8 metų vaikai, neįgalieji ar asmenys, kuriems trūksta žinių ir patirties tai 

daryti, tik jei jie yra prižiūrimi atsakingo asmens. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir jo valyti be suaugusiųjų 
priežiūros.

• Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atvėsti.
• Kad nepažeistumėte laido, nevyniokite jo aplink prietaisą ir nelaikykite stipriai sulenkto.

 

Elektrinių ir elektroninių prietaisų galiojimo pabaiga

Siekdami apsaugoti aplinką, neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. 
Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą. Taip padėsite perdirbti kai kurias 

prietaiso dalis.
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