
PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS ETIS leBlack
NAUDOTOJO VADOVAS

Svarbi saugumo informacija
Naudojant  elektrinius  prietaisus,  rekomenduojame laiky s  šioje  skiltyje  pateiktų  saugumo nurodymų,  kad  nesusižeistumėte  ir

nenukrėstų elektros srovė.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

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

prietaiso  greta  vonios,  dušo  ar  kitų  vandens  talpyklų.  Venkite  drėgnų  patalpų.  Visuomet,  baigę  naudo  prietaisą,

ištraukite jo kištuką iš rozetės, nes, ant džiovintuvo patekus vandeniui, prietaisas gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai

net ir tada, kai yra išjungtas. Laikykite prietaisą saugioje, sausoje vietoje toliau mažų vaikų.

 Vaikai  (ne  jaunesni  nei  8-erių  metų),  sutrikusių  pro nių,  ju minių  ir  fizinių  gebėjimų žmonės  bei  asmenys,  galintys

nukentė  dėl  savo  neprityrimo  ir  reikalingų  žinių  stokos,  prietaisu  naudo s  gali  k  prieš  tai  susipažinę  su  saugaus

naudojimo  taisyklėmis  ar  prižiūrimi  už  juos  atsakingo  asmens  ir  gerai  suprasdami  grėsmes,  galinčias  kil  prietaisą

naudojant.  Vaikams  draudžiama  žais  su  džiovintuvu.  Taip  pat  jie  neturėtų  valy  ir  taisy  prietaiso,  neprižiūrimi

suaugusiųjų.

 Geriausia  papildoma  apsauga  –  tai  Jūsų  vonioje  įrengtas  liekamosios  srovės  įtaisas.  Jis  už krins,  kad  srovės  s pris

neperžengtų 30mA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į elektriką.

 DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonių, dušo kabinų, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų.

 Naudokite prietaisą k plaukams džiovin .

 Junkite prietaisą k į tokį kintamosios srovės elektros lizdą, kurio srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės

įtampa, nurodyta e ketėje.

 Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Tokiu atveju iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Kol prietaisas yra naujas, prietaiso viduje, greta variklio kolektoriaus, gali pasirody  žiežirbų. Ilgiau panaudojus prietaisą,

šis reiškinys turėtų išnyk . Tai nereiškia, kad prietaisas yra nesaugus naudo .

 Niekada nenaudokite prietaiso, neprijungę galinio filtro.

 Prieš valydami ar taisydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros nklo.

 Laikykite prietaiso pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų.

 Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis.

 Nenaudokite prietaiso basomis.

 Naudokite  prietaisą  k  pagal  nurodytą  paskir  ir  taip,  kaip  aprašyta  instrukcijose.  Naudokite  k  gamintojo

rekomenduojamus prietaiso priedus.

 Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedo, buvo nukritęs ant grindų arba jeigu pažeistas jo laidas. Prietaisui sugedus ar pradėjus

prastai veik , išjunkite prietaisą. Prietaisą taisy  turėtų k įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai, naudodami

originalias atsargines dalis.

 Jei apgadintas prietaiso laidas, tuoj pat pakeiskite jį nauju įgaliotame techninės priežiūros centre.

 Norėdami nutrauk  elektros ekimą prietaisui, netraukite už prietaiso laido ar pa es prietaiso. Traukite, laikydami už

kištuko.

 Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, nenaudokite prietaiso laido kaip rankenėlės.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą.

 Laikykite mai nimo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.

 Įsi kinkite, kad padėtas saugo  laidas nėra susisukęs ar sulenktas.

 Naudodami srovės sklaidytuvo galvutę, niekada nenustatykite aukštos džiovinimo temperatūros, nes kitaip prietaisas ar

sklaidytuvo priedas gali perkais .

 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.

 Nejunkite prietaiso ten, kur naudojami purškiami aerozoliai arba deguonis.

 Prietaise  įrengta  apsauginė  izoliacija  ir  jis  pa krintas  radijo  bangų  metodu.  Prietaisas  a nka  Europos  Sąjungos

elektromagne nio suderinamumo direktyvą 2014/30/EU ir mašinų direktyvą 2006/42/EC.

 Šiame prietaise įrengtas temperatūros saugiklis. Prietaisui perkaitus, jis automa škai nutrauks kai nimą, ir prietaisas pūs

k vėsų orą. Prietaisui atvėsus, kai nimo elementas vėl automa škai įsijungs.

 Nenuimkite galinio prietaiso filtro.  Naudokite k originalius  gamintojo priedus.  Neuždenkite galinio  filtro  ar priekinių

grotelių.  Nenaudokite  prietaiso,  jeigu  pažeistas  prietaiso  laidas  ar  kištukas.  Tik  tokiu  būdu  išvengsite  elektros  šoko

grėsmės. Prietaisas neperkais, nesulūš vidinės jo detalės.
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 Valykite galinį filtrą kas dvi dienas. Reguliariai krinkite, ar visos išorinės džiovintuvo dalys yra nepažeistos.

 Nepalikite įjungto prietaiso padėto ant grindų ar kilimų, nes galite apgadin  šiuos paviršius.

 Gamintojas neatsako už žalą, pa rtą prietaisą naudojant ne nkamai ir ne pagal naudojimo instrukcijas.

 PRIETAISAS YRA PRITAIKYTAS KOMERCINIAM NAUDOJIMUI.

 PRIETAISO GARSUMO LYGIS – MAŽESNIS NEI 70 DB.

Išme mas Europos Sąjungos šalyse

 Nemeskite prietaiso  kartu su bui nėmis atliekomis. Laikan s Europos Sąjungos  elektrinių ir elektroninių prietaisų išme mą

reguliuojančių direktyvų, atsikratykite a tarnavusiu prietaisu vie niame bui nės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. 

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

Jūsų sveikatai.

Garan ja
1. 12 mėnesių prietaiso garan ja pradeda galio  nuo prietaiso perdavimo naudotojui datos, kuri įrodoma, pateikus pirkimo

čekį, sąskaitą-faktūrą, pristatymo lapelį ar pan.

2. Garan niu laikotarpiu įvykę ir per tris  savaites nuo jų atsiradimo raštu praneš  gedimai taisomi nemokamai,  išskyrus

atvejus, apibrėžtus 3 punkte. Prietaisas turi bū  taisomas k gamintojo įgaliotame klientų aptarnavimo centre.

3. Garan ja negalioja, kai gedimai įvyksta prietaisą naudojant per ilgai ir per dažnai, ne nkamai jį naudojant ir prižiūrint arba

nesilaikant naudojimo instrukcijų nurodymų. Garan ja taip pat negalioja tada, kai prietaisas nusidėvi įprastai jį naudojant,

ir ilgainiui nusidėvinčioms detalėms.

4. Prietaisą pataisius, garan nis laikotarpis papildomai nepratęsiamas.

5. Garan nio taisymo metu pakeistos prietaiso dalys tampa gamintojo nuosavybe.

6. Jeigu į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą kreipiamasi ir taisymo prašoma be reikalo, iš pirkėjo gali bū  pareikalauta

susimokė  už specialistų darbą.

7. Garan jos sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių, galiojančių prekės įsigijimo šalyje.

Sudedamosios dalys

1. ON/OFF oro srovės reguliavimo mygtukas. 0 = prietaisas išjungtas; 1

= vidu nis srovės s prumas; 2 = s pri srovė.

2. Temperatūros  valdiklis.  •  =  žema  temperatūra;  1  =  vidu nė

temperatūra; 3 = aukšta temperatūra.

3. Šalto oro srovės pū mo mygtukas
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


