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PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
MODELIS 11072N

ILIUSTRACIJOS TECHNINIAI DUOMENYS

PLAUKŲ DŽIOVINTUVO
NAUDOTOJO VADOVAS

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote
mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti
produkto kokybe ir patikimumu, nes tiek kurdami
dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia
galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą GB
62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles ir visuomet jų laikykitės.
Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad kilus neaiškumų galėtumėte pasikonsultuoti. Jeigu
perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į
bendrovę dar prieš pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos
puslapyje.
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SAUGUMO TAISYKLĖS
• Jaunesni nei 8-erių metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys,
galintys nukentėti dėl savo neprityrimo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus
naudojimo taisyklėmis ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.
Vaikams draudžiama žaisti su džiovintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi
suaugusiųjų.
• Jei naudojate prietaisą vonioje, visada, baigę naudotis džiovintuvu, ištraukite kištuką. Nesaugu palikti
džiovintuvą netoli vandens net tada, kai prietaisas išjungtas.
• Geriausia apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas elektros grandinės pertraukiklis. Jis užtikrins, kad srovės
stipris neperžengtų 30mA (arba 10mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

DĖMESIO!
Nenaudokite prietaiso greta vonių, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų.
Niekuomet nemerkite ir nelaikykite prietaiso vandenyje.
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su džiovintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas
nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite plastikinę pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje,
kad jie žaisdami su plastmase neuždustų.
• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa, nurodyta
ant etiketės, sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso
laido.
• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip plaukų džiovintuvas, skirtas naudoti namuose.
Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

NIEKUOMET nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

NIEKUOMET, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar džiovintuvo.

NIEKUOMET neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus,
tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.).

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai jį valote ar taisote.
• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas
būtinas, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus
savo sveikatai ir gyvybei.

NIEKADA neuždenkite oro įtraukimo angos. Neleiskite jai užsikimšti dulkėmis ir plaukais.
• Prietaisą valykite sausa medžiagine šluoste.

NIEKADA nepurkškite plaukų lako, kai įtaisas įjungtas, kad nesukeltumėte gaisro.

NAUDOJAMI SIMBOLIAI

II klasės prietaisas

Draudžiama
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Dėmesio

BENDRIEJI NURODYMAI
Išpakavę įrenginį, palyginkite savo džiovintuvą su 1 puslapyje esančia iliustracija ir taip išsiaiškinkite, ar Jūsų
prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.
Žemiau pateikiama džiovintuvo, pavaizduoto 1 puslapyje, dalių numeracija.
1 Rankenėlė
2 Kilputė pakabinimui
3 Valdymo mygtukai

3A Oro srovės intensyvumo reguliavimo mygtukas
3B Oro srovės temperatūros reguliavimo mygtukas
3C Šalto oro srovės įjungimo mygtukas

4 Priekinės grotelės
5 Oro įtraukimo filtras

5A Filtro tinklelis
5B Filtro dangtelis

6 Plaukų modeliavimo antgalis

Prietaiso savybės ir funkcijos plačiau aprašytos išorinėje pakuotėje.
Kartu su džiovintuvu naudokite tik gamintojo priedus.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Džiovintuvas parduodamas kartu su šioje skiltyje aprašytais priedais.
Specialūs antgaliai maunami ant džiovintuvo galvutės (4): spustelėkite, kad jie užsifiksuotų. Baigę naudotis
džiovintuvu, antgalius numausite smarkiai trūktelėdami.
Plaukų modeliavimo antgalis (6)
Naudodami šį antgalį, galėsite nukreipti oro srovę norima kryptimi.

NAUDOJIMAS
Naudotis džiovintuvu padės paveikslėlyje sužymėtos džiovintuvo dalys.
Mygtukai, reguliuojantys oro srovės intensyvumą (3A) ir temperatūrą (3B)
Dviem skirtingais mygtukais galėsite atskirai reguliuoti oro srovės intensyvumą ir temperatūrą. Galimos šios
parinktys:

Srovės intensyvumo reguliavimo
mygtukas (3A)

Srovės temperatūros reguliavimo
mygtukas (3B)

0 = prietaisas išjungtas 1 = žema temperatūra

1 = vidutinio intensyvumo oro srovė 2 = vidutinė temperatūra

2 = stipri oro srovė 3 = aukšta temperatūra

Šalto oro srovės įjungimo mygtukas (3C)
Jei Jūsų lygintuvas turi šalto oro srovės įjungimo mygtuką, galėsite naudoti šią funkciją šukuosenai formuoti.
• Paspaudus šį mygtuką, kai džiovintuvas jau įjungtas, pučiamas karštas oras atvės, ir suformuota
šukuosena išliks ilgiau.
• Atleidus mygtuką, vėl bus pučiamas karštas oras; temperatūra ir srovės intensyvumas išliks tokie patys,
kokie buvo nustatyti prieš tai.

LAIKYMAS IR SAUGOJIMAS
Kai džiovintuvo nenaudojate, ištraukite kištuką iš rozetės ir laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje.
Nevyniokite džiovintuvo laido aplink įtaisą. Laisvai susukite laidą, nedarydami lenkimų.
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PRIEŽIŪRA

DĖMESIO! Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės!
Išvalę ir norėdami vėl naudoti džiovintuvą, įsitikinkite, kad prietaiso dalys, valytos drėgna šluoste, visiškai
išdžiūvo.

VALYMAS
Prietaiso ir jo priedų valymas
Prireikus valykite džiovintuvą ir jo priedus (modeliavimo antgalius) drėgnu skudurėliu. Nevalykite tirpikliais
ar kitais stipriais, ėsdinančiais valikliais, kad nepakenktumėte prietaiso paviršiui.
Reguliariai patikrinkite, ar oro įtraukimo anga neužsikišo plaukais ir dulkėmis.

Oro įtraukimo filtro (5A) valymas
Jeigu Jūsų džiovintuvas turi oro įtraukimo filtrą, valykite jį šitaip:
• atidarykite filtro dangtelį (5B) taip, kaip parodyta;
• išimkite tinklelį (5A), jeigu Jūsų įtaisas jį turi, ir valykite tinklelį bei dangtelį (5B) drėgna medžiagine skiaute;
• palaukite, kol abi dalys išdžius, tada vėl surinkite džiovintuvą – įstatykite iš pradžių tinklelį, tada dangtelį.
Atkreipkite dėmesį: kuo patalpoje, kurioje džiovintuvas naudojamas, daugiau dulkių, tuo dažniau teks valyti
filtrą.

PRIETAISO IŠMETIMAS
Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų.

Ją išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo standartų.

Europos standartas 2002/96/EC nurodo, kad prietaisas turi būti likviduojamas pasibaigus jo
tarnavimo laikui ir tinkamu būdu. Tai reiškia, kad potencialiai naudingos medžiagos turėtų būti
perdirbamos, taip sumažinant aplinkai daromą žalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę
atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR GARANTIJA
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros
ir klientų aptarnavimo centru. Skambinkite žemiau nurodytu nemokamu numeriu arba apsilankykite
kompanijos tinklalapyje.
Prietaisui galioja gamintojo suteikta garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo
garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


