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PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS ETI STRATOS 390 Super light BLACK
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Saugumo taisyklės
Kad išvengtumėte sužeidimų ir nenukrėstų elektros srovė, naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės žemiau pateiktų saugumo taisyklių. Prieš pradėdami

naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias saugaus naudojimo taisykles.

• Nemerkite prietaiso į vandenį ir neleiskite, kad ant jo patektų vandens ar kitų skysčių.

• Netoli vonių, dušo kabinų, kriauklių, vandens pilnų talpyklų paliktas arba drėgnose vietose laikomas prietaisas gali būti pavojingas Jūsų sveikatai netgi tada, kai

jis išjungtas. Kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

• Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių

stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes,

kylančias naudojantis prietaisu.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams, neprižiūrimiems suaugusiųjų, valyti ir taisyti prietaiso.

• Papildomai apsaugai patariame vonios kambaryje įrengti liekamosios srovės prietaisą (RCD) (ne didesnio nei 30 mA stiprio). Papildomos informacijos

kreipkitės į elektriką.

• DĖMESIO: Nenaudokite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę, dušo kabiną, vonią ar kitą vandens pilną talpyklą.

• Naudokite prietaisą tik plaukams džiovinti.

• Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės lizdą, prieš tai įsitikinę, kad prietaiso naudojama įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant rozetės.

• Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Tuoj pat ištraukite jų kištuką iš maitinimo lizdo.

• Kol prietaisas naujas, prietaiso viduje, greta variklio kolektoriaus, galite pastebėti kibirkščiavimą. Ilgesnį laiką panaudojus prietaisą, šis kibirkščiavimas turėtų

išnykti. Tai nekenkia prietaiso veikimui – džiovintuvas visiškai saugus naudoti.

• Nenaudokite prietaiso be jo galinio filtro.

• Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo kaskart prieš valydami ar taisydami prietaisą.

• Laikykite prietaiso pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų.

• Nelieskite prietaiso šlapiomis kojomis ar rankomis.

• Nenaudokite prietaiso basomis.

• Naudokite prietaisą tik pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį.

• Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.

• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs arba yra pastebimai pažeistas, taip pat jei pažeistas maitinimo laidas. Jei prietaisas sugedo ir/arba prastai veikia,

iš karto jį išjunkite. Nuneškite prietaisą pataisyti gamintojo įgalioto aptarnavimo centro specialistams. Sugedusias detales pakeiskite originaliomis gamintojo

detalėmis.

• Jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.

• Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo lizdo, netraukite laikydami už laido arba paties prietaiso.

• Nelaikykite prietaiso už maitinimo laido, kai jį pernešate, ir nenaudokite laido kaip rankenėlės.

• Nevyniokite maitinimo laido apie prietaisą.

• Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių paviršių.

• Prieš padėdami prietaisą saugoti, įsitikinkite, kad laidas nėra susisukęs ar susipainiojęs.

• Kai naudojate srovės sklaidytuvo galvutę, nenustatykite labai aukštos temperatūros. Galvutė arba džiovintuvas gali perkaisti.

• Neleiskite, kad į tarpelius įkristų pašalinių daiktų, ir nieko į juos nekiškite.

• Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojamas deguonis arba purkštuvai ir aerozoliai.

• Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis patikrintas radijo bangų metodu. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą

2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.

• Šiame prietaise įrengtas temperatūros saugiklis. Prietaisui perkaitus, jis automatiškai nutrauks kaitinimą, ir prietaisas pūs tik vėsų orą. Prietaisui atvėsus,

kaitinimas vėl automatiškai įsijungs.

• Gamintojas neatsako už žalą, patirtą prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal naudojimo instrukcijas.

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą reguliuojančių direktyvų, atsikratykite

atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai.

Garantija
Prietaiso garantija pradeda galioti nuo prietaiso įsigijimo datos, kuri įrodoma parodžius pirkimo čekį.

Gedimai, įvykę nepasibaigus garantijos galiojimo laikui, taisomi nemokamai gamintojo įgaliotame klientų aptarnavimo centre, išskyrus atvejus, kai gedimai įvyksta

prietaisą naudojant per ilgai ir per dažnai, netinkamai naudojant ir prižiūrint arba nesilaikant naudojimo instrukcijų nurodymų. Garantija taip pat negalioja tada, kai

prietaisas nusidėvi įprastai jį naudojant, ir ilgainiui nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas
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www.krinona.lt


