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MOBILUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS CERIOTTI CERE13222
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

MOBILAUS PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOTOJO VADOVAS
Sveikiname įsigijus aukštos kokybės mobilų plaukų džiovintuvą! Pasirinkote efektyvų ir pažangų prietaisą, kuriuo galėsite įvairiai,

greitai ir tiksliai modeliuoti plaukus.

Bendrieji perspėjimai
• Nustatykite, kokio modelio Jūsų prietaisas, patikrindami ant plaukų džiovinimo gaubto esančią etiketę.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa ir galia sutampa su
Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės techniniais duomenimis.

• Tvirtinkite prietaisą prie sieninio laikiklio arba ant žemės esančio stovelio tik prieš tai ištraukę jo kištuką iš rozetės.

• Netieskite rankšluosčių ir medžiagų ant džiovintuvo gaubto. Taip laikykite prietaisą, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti per
viršuje esančias groteles. Jei prietaisui nebus tiekiama pakankamai oro, jis prastai veiks.

• Gamintojas už žalą sveikatai ar turtui neatsako, jei gedimas ar sužeidimas įvyko dėl netinkamo prietaiso surinkimo ar
įjungimo, nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų, dėl laikiklių ir/ar priedų, pagamintų ne „Ceriotti“, naudojimo arba jei
prietaisą taisė nekvalifikuotas personalas ir kiti nei gamintojo įgalioti specialistai.

• Jei naudojamas sieninis laikiklis, gamintojas už žalą sveikatai ar turtui, padarytą dėl nepatvaraus sienų mūrinio ar kitų
panašaus pobūdžio defektų, neatsako.

• Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu. Taip pat galite naudoti valiklius, kuriuose nėra spirito ar acetono. Prieš valydami
įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš rozetės ir visiškai atvėsęs.

• Jei pažeistas elektros tiekimo laidas arba jeigu reikia keisti vidines prietaiso detales, kreipkitės į patyrusius įgalioto
techninio klientų aptarnavimo centro specialistus.

Sudedamosios dalys [4 pav.]
B. Įjungimo indikatoriaus lemputė
C. Laikmatis
D. Oro srovės galingumo valdiklis
E. Termostato valdiklis
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F. Elektros tiekimo indikatoriaus lemputė
L. Garsinis signalas
M. Antveidis
N. Gaubtas
P. Kepuraitė
Q. Jungiamoji šakutė

Modeliai
Automatico 2V 4V - Turbo 6V

WEB

SUPER EQUATOR

GLOB

APOLLO

EQUATOR 3000

DIAMANTE 3000

EGG

GONG

VISION

Automatico
- Web Automatic
- Super Equator Automatico
- Glob Automatico
- Apollo Automatico
- Equator 3000 Automatico
- Diamante 3000 Automatico
- Egg Automatic
- Gong 1
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NAUDOJIMAS

• Naudojimo trukmės nustatymas. Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami
laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo
gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo)
mygtukas.

• Temperatūros nustatymas. Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato
rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatoriaus lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą,
indikatoriaus lemputė užges.

2 VELOCITÀ

- Super Equator 2V
- Glob 2V
- Apollo 2V
- Equator 3000 2V
- Diamante 3000 2V
- Egg 2V
- Gong 2 velocità

NAUDOJIMAS

• Naudojimo trukmės nustatymas. Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami
laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo
gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo)
mygtukas.

• Temperatūros nustatymas. Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato
rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatoriaus lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą,
indikatoriaus lemputė užges.

• Oro pūtimo nustatymas. Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, laikrodžio rodyklės kryptimi sukite rankenėlę
(D). Pasirinkus 1 poziciją, oro srovė silpniausia, pasirinkus 2 poziciją, galingumas maksimalus.

4 VELOCITÀ ir 4V TURBO

- Web 4V Turbo
- Super Equator 4V
- Gong 4 velocità
- Vision

NAUDOJIMAS

• Naudojimo trukmės nustatymas. Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami
laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo
gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo)
mygtukas.

• Temperatūros nustatymas. Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato
rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatoriaus lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą,
indikatoriaus lemputė užges.

• Oro pūtimo nustatymas. Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, pasukite rankenėlę (D). Pasirinkus 1 poziciją,
oro srovė silpniausia, pasirinkus 2 poziciją, nustatomas vidutinis greitis, pasirinkus 3 poziciją, nustatomas didelis greitis,
pasirinkus 4 poziciją, nustatomas ypač greitas oro pūtimas. Pasirinkti greitį galėsite tiek sukdami rankenėlę laikrodžio rodyklės
kryptimi, tiek prieš laikrodžio rodyklę.

6 VELOCITÀ

- Web 6V
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NAUDOJIMAS

• Naudojimo trukmės nustatymas. Pasirinkite prietaiso naudojimo laiką (0-60 minučių), laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami
laikmačio rankenėlę (C). Praėjus nustatytam laikui, rankenėlė automatiškai grįš į „0“ poziciją. Naudojant plaukų džiovinimo
gaubtą, visada galėsite grąžinti rankenėlę į „0“ poziciją rankiniu būdu – rankenėlė funkcionuos kaip pagrindinis (įjungimo)
mygtukas.

• Temperatūros nustatymas. Pasirinkite reikiamą naudojimo temperatūrą, laikrodžio rodyklės kryptimi pasukdami termostato
rankenėlę (E). Įsižiebusi oranžinė indikatoriaus lemputė (B) reikš, kad prietaisas kaista. Pasiekus nustatytą temperatūrą,
indikatoriaus lemputė užges.

• Oro pūtimo nustatymas. Norėdami nustatyti džiovintuvo oro pūtimo galingumą, pasukite rankenėlę (D). Pasirinkite 1-6
poziciją (1 – mažiausias greitis, 6 – didžiausias). Rinkitės 1 ir 2 pozicijas, norėdami modeliuoti plaukus, jų nesušiaušdami.
Rinkitės kitas pozicijas, įprastai prižiūrėdami plaukus.

Jungiamosios šakutės reguliavimas
Jei dėl ilgo naudojimo jungiamoji šakutė atsilaisvina tiek, kad gaubtas tvirtai nebepriglunda, ištraukite šakutės šone esantį kaištį ir
prisukite viduje esantį varžtą šešiakampiu veržliarakčiu, kaskart pasukdami po ketvirtį apsisukimo. Sukite tol, kol jungiamoji detalė
vėl tvirtai laikysis.

Antveidžio pozicijos reguliavimas
Jei dėl ilgo naudojimo priekinis antveidžio skydelis atsilaisvina tiek, kad pradeda prastai laikytis, suveržkite antveidžio šonuose
esančius kaištelius, naudodamiesi moneta, kol antveidis užsifiksuos ir vėl stabiliai laikysis.

Stovelio ir sieninio laikiklio naudojimas
Stovelio surinkimas

• Įstatykite 5 kojeles (E) į centrinį pagrindą (A).

• Įstatykite atraminį vamzdį (B) į jo stovą, esantį centrinio

pagrindo (A) viršuje. Užtvirtinkite, apačioje prisukdami

varžtą su poveržle (D).

• Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atpalaiduokite

plastikinę vamzdelio (B) movą. Prijunkite mažą vamzdelį

(C), įkišdami jį į movą, bet nespausdami vamzdelio (B)

viduje esančios spyruoklės. Užfiksuokite mažą vamzdelį

(C), pasukdami movą laikrodžio rodyklės kryptimi.

• Prijunkite prietaiso jungiamąją šakutę prie mažo

vamzdelio (C). Reguliuokite stovelio aukštį, atsukdami ir

užverždami movą pagal aukščiau esančius nurodymus.

Sieninio laikiklio surinkimas

• Pritvirtinkite prie sienos atraminį laikiklį (A).

Rekomenduojamas 200 cm aukštis (maksimalus).

• Naudodamiesi dviem veržlėmis, pritvirtinkite plokštelę (B)

prie laikiklio (A).

• Uždenkite plokštelę (B) plokštelės apmovu (H).

Pritvirtinkite varžtu (I).

• Pritvirtinkite rankeną (D) prie plokštelės (B). Svarbu:

nenuimkite apsauginio gnybto (C), kuris prilaiko judančią

rankenos dalį, kurioje yra grįžtamoji spyruoklė.

• Atsukę rankenos (D) apačioje esančius du varžtus (E),

įstatykite šakutės smaigą (F), tada vėl užsukite varžtus.
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• Dabar galėsite nuimti apsauginį gnybtą. Viena ranka prilaikykite konstrukciją, kad ji neatšoktų.

• Įstatykite prietaiso kištuką į tam skirtą vietą ant rankenos ir įjunkite į maitinimo lizdą.

• Jei naudojant atsipalaiduoja konstrukcijos detalės, jas užtvirtinkite. Jei, keliant džiovintuvo gaubtą į viršų, jis smukčioja,

pasukite alkūnės varžtą (G) laikrodžio rodyklės kryptimi, naudodamiesi 8 numerio šešiakampiu veržliarakčiu. Jei,

atvirkščiai, gaubtas per daug pakilęs, sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

Dėmesio!
• Niekada nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, vonių, kriauklių ir pan.

• Nejunkite plaukų džiovintuvo greta naudojamos dušo kabinos ar vonios.

• Svarbu: net kai prietaisas išjungtas, ant jo patekęs vanduo gali pakenkti prietaiso veikimui. Baigę naudoti prietaisą,

nepalikite jo įjungto į maitinimo lizdą vonios kambaryje.

• Kaip pagalbinę elektrinės saugos priemonę rekomenduojame automatinį elektros srovės grandinės pertraukiklį (iki 30

mA).

• Jei reikia keisti vidines prietaiso detales arba jei pažeistas prietaiso laidas, kreipkitės į gamintoją, klientų techninio

aptarnavimo centrą arba kitą įgaliotą specialistą.

• Norėdami vonios kambaryje įrengti automatinį grandinės pertraukiklį, neleisiantį srovės stipriui peržengti 30 mA,

kreipkitės į specialistą.

• Vaikai ir sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti

arba prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Garantija
Gamintojo garantija nepadengia atvejų, kai gedimai įvyksta:

A. Netinkamai naudojant ar taisant prietaisą ir dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo naudojant.

B. Prietaisą netinkamai taisant kitiems nei įgalioti asmenys.

C. Prietaisą netinkamai transportuojant, įvykus avarijai ar panašiam nelaimingam atsitikimui.

Norėdami taisyti prietaisą, pateikite garantinį lapelį ir prekės pirkimo čekį.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


