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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį aukštos kokybės plaukų džiovintuvą. Mes esame įsitikinę, kad būsite patenkinti savo naujuoju pirkiniu. Dėl 
atidaus kūrimo proceso ir visų saugumo standartų atitikimo, šis prietaisas stovi savo sektoriaus priešakyje.

BENDROS PASTABOS

• Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite jo technines specifikacijas, nurodytas ant rankenos. Prietaiso 
naudojama įtampa turi atitikti įtampą jūsų namuose.

• Prieš naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.
• Nenaudokite prietaiso greta prausyklės ar vonios, jei jose yra vandens. Pritvirtinkite jį prie sienos, kad jis būtų nepasiekiamas 

žmonėms, besimaudantiems vonioje ar duše.
• Jei jūsų rankos ar kojos šlapios, jokiu būdu nenaudokite prietaiso.
• Prieš padėdami prietaisą į vietą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Niekada neblokuokite oro įtraukimo (8) ir išpūtimo angos (9). Reguliariai išvalykite jose susikaupusius plaukus ir kitus nešvarumus.
• Prietaisas turi apsauginę sistemą nuo perkaitimo. Jei prietaisas smarkiai įkais, sistema automatiškai išjungs rezistorių, o 

ventiliatorius veiks toliau, tokiu būdu padėdamas atvėsinti prietaisą.
• Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako.
• Jei maitinimo laidas nusidėvės, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą ir jis bus pakeistas. 
• Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos ar sužalojimų, atsiradusių dėl netinkamo prietaiso naudojimo arba netvarkingo 

elektros tinklo.

NAUDOJIMAS

• Įjungimo/išjungimo ir greičio jungiklis (1): juo galite reguliuoti išpučiamo oro greitį: silpna srovė (I), stipri srovė (II), išjungtas (0).

• Temperatūros jungiklis (2): pasirinkite išpučiamo oro temperatūrą: šiltas (I), karštas (II), šaltas (* ).

• Šalto oro mygtukas (3): prietaisas pūs šaltą orą, kol mygtukas bus įspaustas.
• Saugokite prietaisą nuo plaukų patekimo į įrenginio vidų. Nelaikykite prietaiso atsukę galinėmis grotelėmis į plaukų pusę.

• Filtras (4): Nuimamos apsauginės nerūdijančio plieno ventiliatoriaus grotelės - lengvam valymui. Kad nuimtumėte filtrą, 
nuimkite apsauginį dangtelį (5) : sukti prieš laikrodžio rodyklę (R) ir nuimti (E)). Nuimkite filtrą ir gerai jį išvalykite. Uždėkite jį
į vietą ir uždenkite dangtelį laikydamiesi nurodytų veiksmų atvirkštinės tvarkos.

• Oro sklaidytuvas arba koncentratorius (6): norėdami oro srovę nukreipti tiksliai į šepetį (kai juo formuojate plaukus), naudokite 
šiuos priedus. Juos tvirtinkite prie oro išpūtimo angos.

• Kilputė pakabinimui (7): po rankena rasite kilputę, kuri leis patogiai pakabinti prietaisą.
• Šukos (10) (kai kuriuose modeliuose): nukreipia oro srovę ir padeda plaukams suteikti apimties.

DĖMESIO

• Niekada nenaudokite prietaiso greta vonios, praustuvės ar kitokių talpų su vandeniu.
• Prietaisu gali naudotis 8-erių metų vaikai, fiziškai bei psichiškai neįgalūs žmonės ir asmenys, kuriems trūksta žinių ir patirties juo 

naudotis tik tuo atveju, jei  jie yra supažindinami su naudojimo instrukcijomis ir suvokia galimas grėsmes.
• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. 
• Prietaisas nėra skirtas naudoti su nuotolinio valdymo pultu.
• Kai prietaisas įjungtas, jo paviršius gali įkaisti.



SVARBU

• Vanduo kelia didelį pavojų net kai prietaisas yra išjungtas. Nepalikite prietaiso kištuko įjungto į lizdą, kai jis naudojamas vonios 
kambaryje.

• Kad užtikrintumėte papildomą apsaugą namuose, rekomenduojame instaliuoti apsauginį srovės įrenginį (maks. 30 mA). 
Pasikonsultuokite su elektriku.

• Jei jums prireiktų papildomų prietaiso dalių arba jos sugestų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

GARANTIJA
Prietaisui suteikiama 12 mėnesių garantija. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos, nurodytos ant kasos kvito. 
Garantinio laikotarpio metu gamintojas privalo pataisyti arba pakeisti prietaisą ar jo dalį, jei jie blogai veikia arba turi defektų. Garantija 
nepadengia žalos, atsiradusios netinkamai naudojant ar prižiūrint prietaisą, bei dėl natūralaus susidėvėjimo. Jei prietaisas buvo tvarkomas 
ne autorizuotame centre, garantija anuliuojama. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


