
LAIKYMAS

Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą sausoje, nuo
dulkiųapsaugotoje vietoje.
Nevyniokite maitinimo laido aplink prietais ą, suvyniokite jį laisvai neperlenkdami.

PRIEŽI ŪRA

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

Prietaiso ir jo pried ų valymas
Prietaisui ir jo priedams (oro srovės sklaidytuvui, oro koncentratoriui) nuvalyti naudokite drėgną
skudurėlį. Niekada nenaudokite tirpikliųar kitokių stiprių, paviršių žalojančių priemonių, galinčių
pakenktiprietaisui.
Reguliariai tikrinkite oroįtraukimo angą, pašalinkite visas susikaupusias dulkes ar plaukus.

Oro filtro valymas (4A)
Jei prietaiseįmontuotas oro filtras, sekite jo valymo instrukcijas:
• atidarykite filtro dangtelį (4B) taip, kaip nurodyta Pav. B;
• jei įdėtas tinklelis (4A), nuimkite jį, ir kartu su dangteliu (4B) nuvalykite drėgnu skudurėliu;
• leiskite visoms dalims gerai išdžiūti, o tada surinkite prietaiso dalis atvirkštine tvarka neibuvo
nurodyta.

Pastaba: kuo daugiau dulkių yra toje aplinkoje, kurioje prietaisas naudojamas, tuo dažniau jį reiks
valyti.

NETINKAMONAUDOJIMUIPRIETAISOPAŠALINIMAS

Produktoįpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamųmedžiagų. 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 utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai.
Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos
informacijos.

GARANTIJAIRGARANTINISAPTARNAVIMAS

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

PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

IMETEC IM-1813N
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Mielasnaudotojau,

Plaukų džiovintuvas
IMETEC IM-1813N

Naudojimo instrukcija

• Kad prietaisas veiktų optimaliai ir b ūtų pasiektas geriausias rezultatas, neblokuokite
oro įtraukimo angos. Ją visuomet valykite nuo dulkių ir plauk ų kaupimosi bei laikykite
švarią.

• Kai prietaisasįjungtas,nenaudokiteplaukų lako;tai gali sukeltigaisrą arsprogimą.
• Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę

kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad
jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir
pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiamnaudojimui.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir persp ėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose
prieš pradėdami naudoti prietaisą, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas jei
ateityje iškilt ų klausimų ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETECaptarnavimo centrui.

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

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojamaįtampa atitinka nurodytą
ant prietaiso.

• Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui
pakeisti netinkantį elektros lizdą.

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

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

• Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu
saugikliu, kuris atlaikytųmaksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su elektriku.

• Elektrinioprietaisonaudojimaspagrįstastamtikromisitin svarbiomistaisyklėmis:
- 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.).
- neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Po to, kai prietaisu naudojotės vonios kambaryje, visuomet ištraukite jį iš elektros lizdo, nes
vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas išjungtas.

• Priešvalydamiarapžiūrėdamiprietaisą ir kainesinaudojatejuo, išjunkiteišelektrostinklo.
• Nenaudokiteprietaisojei pažeistajo pagrindinė dalis ar laidas,arbajis neveikiatinkamai.Dėl

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

aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
• Norėdamiišvengtiperkaitinimo,visiškai išvyniokitemaitinimolaidą.

Dėmesio:
nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!
Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A]

Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite
pateiktus paveikslus[Pav. A].

1. Rankena
2. Pakabinimokilputė
3. Valdymomygtukai

3A Oro srovės mygtukas
3B Oro temperatūros mygtukas

4. Oroįtraukimo anga
4A Filtro tinklelis
4B Filtro dangtelis

5. Priekinėsgrotelės
6. Priedai

6A Formuojantis oro koncentratorius

PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Šis produkto modelis turi aukščiau išvardintus priedus. Norėdami juos prijungti prie prietaiso,
uždėkite pasirinktą priedą ant priekinių prietaiso grotelių (5) ir spauskite kol jis užsifiksuos
vietoje. Po naudojimosi priedus nuimkite stipriai juos traukdami nuo prietaiso viršaus.

Formuojantisoro koncentratorius (6A)
Šiuo antgaliu galite reguliuoti oro srovę, ją nukreipdami tokia kryptimi, kokia pageidaujate.
SVARBU: naudokite tik originalius prietaiso priedus.

NAUDOJIMAS

Žiūrėkite į paveiksląA.
Prietaisas turi atskirus mygtukus oro srovei (3A) ir temperatūrai (3B) nustatyti.
Šiuos du mygtukus naudokite nepriklausomai vienas nuo kito:

Oro srovės mygtukas (3A)
0 = išjungti
1 = vidutinė oro srovė
2 = stipri oro srovė

Temperatūrosmygtukas (3B)
1 = žema temperatūra
2 = vidutinė temperatūra
3 = aukšta temperatūra


