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Naudojimo instrukcijos 
 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir 
pagamintas. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 

  SVARBU! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui. 
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, 
pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas, jei 
ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. 
 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
• Neleiskite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams bei tiems asmenims (įskaitant ir vaikus), 

kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar sensorinių trūkumų, 
nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo 
asmens pagalba.  

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Jie negali jo naudoti ir valyti be suaugusiųjų priežiūros. 
• Po to, kai prietaisu naudojotės vonioje, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes vanduo 

gali būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas. 
• Papildomai apsaugai vonios kambaryje patariame instaliuoti apsauginį srovės prietaisą. Jo 

nominali srovė neturi viršyti 30mA (idealus variantas: 10mA). Pasitarkite su elektriku. 
• Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų! Niekada 

nepanardinkite prietaiso į vandenį. 
• Išpakavę prietaisą patikinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam 
IMETEC aptarnavimo centrui.  

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo 
kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami. 

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų džiovintuvas. Bet koks 
kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės 
dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą. 

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 
• Nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo. 
• Jei prietaisas blogai veikia ar sugedo, išjunkite jį ir daugiau nebenaudokite. Susisiekite su 

autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru 
• Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC 

aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus. 



• Plaukų džiovintuvas naudojamas tik žmogaus plaukams. Nenaudokite jo gyvūnams, 
sintetiniams perukams ar šinionams džiovinti. 

• Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą. 
• Prietaisą valykite sausa šluoste. 
 

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS 
Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A]. 
 

1. Priekinės grotelės  
2. Valdymo mygtukai  

2A Turbo mygtukas 
2B Oro srovės ir temperatūros valdymo mygtukas  

3. Rankena   
4. Kilputė kabinimui 
5. Kelioninis rinkinys 

5A Rankenos jungtis 
5B Įtampos pasirinkimo jungiklis 
5C Dėklas 

6. Oro įtraukimo anga 
7. Priedai 

7A Formavimo antgalis 
 

PRIEDŲ NAUDOJIMAS 
Prietaiso rinkinyje rasite aukščiau išvardintų priedų. Norėdami prijungti priedą prie prietaiso, 
uždėkite jį ant oro išpūtimo angos ir paspauskite, kol užsifiksuos. Po naudojimosi priedą galima 
nuimti stipriai traukiant.  
 

Formavimo antgalis (7A): 
Šiuo plaukus formuoti padedančiu antgaliu galite reguliuoti oro srovę, ją nukreipdami tokia 
kryptimi, kokia pageidaujate. 
 

SVARBU: naudokite tik originalius priedus. 
 

NAUDOJIMAS 
Priklausomai nuo modelio, prietaisas turi valdymo mygtukus ir skirtingas funkcijas. Žr. Pav. A. 
 

Prietaisas su bendru oro srovės / temperatūros (2B) mygtuku 
Šis mygtukas skirtas nustatyti oro srovės ir temperatūros derinį: 
 

0 = išjungta 
1 = vidutinė oro srovė ir vidutinė temperatūra 
2 = stipri oro srovė ir aukšta temperatūra 
 

Turbo mygtukas (2A) 
Šis mygtukas skirtas greitesniam plaukų džiovinimo procesui. 
• Nuspauskite mygtuką prietaisui veikiant: oro srovė įšyla ir plaukai išdžiūna greičiau. 
• Kai mygtuką atleisite, prietaisas toliau veiks anksčiau pasirinktu režimu. 
 

Kelioninis rinkinys (5) 
Šis prietaisas yra tinkamas naudoti kelionėse: 
• Rankeną galima sulenkti per jungtį (5A) ir taip sutaupyti vietos kelioniniame lagamine. 
• Įtampos pasirinkimo jungiklis (5B) leidžia prietaisą naudoti esant skirtingiems srovės 

nustatymams: 220-240 V arba 110-127 V. Pasukite jungiklį naudodamiesi moneta. 

 
• Jei ketinate lankytis šalyse, kuriose kištukiniai lizdai yra kitokie nei Lietuvoje (pvz., Anglijoje), 

naudokite specialius perėjimus. 
• Komplekte taip pat rasite patogų kelioninį dėklą (5C). 
DĖMESIO: jei prietais ą naudosite nustatę neteisingą įtampos režimą, jis gali perkaisti ir 
sugesti. 
 

LAIKYMAS 
 

Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir prietaisą laikykite sausoje, nuo 
dulkių apsaugotoje vietoje. 
 

Neapvyniokite laido aplink prietaisą, susukite jį laisvai neperlenkdami. 
 

PRIEŽI ŪRA 
Dėmesio!  

Prieš valydami prietaisą,  būtinai j į išjunkite ir ištraukite kištuk ą iš maitinimo tinklo!   
Prieš vėl naudodami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys, kurias valėte, yra visiškai 
sausos. 

 

Prietaiso ir jo priedų valymas 
Prietaisui ir jo priedams nuvalyti naudokite drėgną šluostę. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitokių 
stiprių, paviršių braižančių priemonių, galinčių pakenkti prietaisui. 
Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą ir pašalinkite visas susikaupusias dulkes ar plaukus. 
Pastaba: kuo daugiau dulkių yra aplinkoje, kurioje naudojate prietaisą, tuo dažniau jį reikės valyti. 
 

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS 
Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas 
tinkamu, aplinką tausojančiu būdu. 
 
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo 
laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu 
panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su  

               savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos. 

 
GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS 

Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite 
prietaiso modelį. 
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame 
lape.  

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 


