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• Maksimalus galingumas - 2000W
• 4 kaitinimo režimai (nustatymai)
• 2 greičiai
• Šalto oro mygtukas

• Oro srovės srautas - 21,88 l/s (78,77 m3/h, 1313 
l/min.)

• Slėgimas - 23 mbar
• Svoris - 510g
• 2 koncentratoriai (antgaliai):

- siauras: karšto oro padavimui
• Itališkas dizainas Hi-Tech

• Nedūžtantis korpusas, pagamintas iš tvirto 
polikarbonato

• Galingas ir ilgaamžis itališkas variklis
• Kaitinimo elementas valdomas tiksliais 
termostatais
• Specialus, patentuotas ventiliatorius, 
garantuojantis stiprų oro srautą

• Ilgaamžiai jungikliai (50 tūkst. ciklų)
• Padidinto lankstumo, ilgas laidas - 3 m
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Svarbios pastabos
* Atidžiai perskaitykite eksploatacijos instrukciją. Pasilikite ją tolimesnėms konsultacijoms.

* Prieš įjungdami prietaisą į tinklą, įsitikinkite ar tinklo įtampa atitinka įtampai nurodytai ant prietaiso.
* Draudžiama nardinti prietaisą į vandenį. Nepatartina naudoti džiovintuvo arti vonios ar kitos vandens 
talpos.

* Visuomet junkite prietaisą nustačius ‘’0’’ padėtį.
* Nevertėtų naudoti prietaiso esant šlapioms rankoms arba kojoms, o taip pat basomis.
* Nerekomenduojama naudoti laką ar aerozolį prie dirbančio džiovintuvo.
* Neleiskite vaikams ar neįgaliems asmenims naudotis džiovintuvu be priežiūros.
* Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite ar neužterštos oro padavimo ir išėjimo angos.
* Prieš valydami džiovintuvą, ir po kiekvieno naudojimosi juo, išjunkite jį iš tinklo.
* Draudžiama traukti už elektros laido išjungiant jį iš tinklo.

* Nejunkite džiovintuvo esant pažeistam elektros laidui ar šakutei, o taip pat, jei pastebėjote kokius 
nors prietaiso gedimus.

* Nerekomenduojama patiems keisti elektros laidą. Esant prietaiso gedimui ar norint pakeisti elektros
laidą, rekomenduojame kreiptis į remonto dirbtuves.

Apsauginis įrenginys apsaugantis prietaisą nuo perkaitimo
Džiovintuvas turi apsauginį termostatą, kuris automatiškai atjungia prietaisą perkaitimo atveju.

Valymas ir priežiūra
Prieš valydami prietaisą išjunkite jį iš tinklo.
Užpakalinėje džiovintuvo dalyje yra apsauginės nuimamos grotelės (2 pav.), kurios saugo džiovintuvą nuo 
plaukų ir nešvarumų, išvalykite šį filtr ą bent karta per savaitę, tai prailgins jo veikimo laiką.

Veikimas
Naudojant pakabinimo žiedą prietaisą patogu laikyti tam skirtoje vietoje (4 pav.).
Papildomo priedo pagalba galima nukreipti sukoncentruotą oro srautą į norimą tašką (1 pav.).

Difuzoriaus pagalba galima keisti šukuosenos apimtį. Grotelių pakeitimui, reikia jas pasukti prieš 
laikrodžio rodyklę. Po to įdėkite naujas groteles, suderinę sujungimo kaištelius, ir pasukite jas pagal
laikrodžio rodyklę (1 pav.).

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės 
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