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Naudojimo instrukcijos

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus,
pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jas išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų.
Instrukcijose pateikta svarbi informacija apie prietaiso veikimą, saugų naudojimą ir
priežiūrą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad 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.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
• 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 plaukų 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 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.

• Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
- niekadanelieskiteprietaisošlapiomis,drėgnomisrankomisar kojomis.
- nesinaudokiteprietaisubūdamibasomiskajomis.
- netraukitelaidoar prietaisonorėdamiištraukti kištuką iš elektrostinklo.
- nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
- neleiskitevaikamsžaisti suprietaisu.

• 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 vonioje, visuomet ištraukite jį iš elektros lizdo, nes vanduo
gali būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas.

• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai.

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.
• Norėdami išvengti perkaitinimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir ištraukite kištuką iš

lizdo, kai nesinaudojate prietaisu.
• Kad prietaisas veiktų optimaliai ir būtų pasiektas geriausias rezultatas, neblokuokite oro

įtraukimo angos.
• Visuomet valykite angoje susikaupusias dulkes ir plaukus:naudokite sausą šluostę. Jei

prietaise yra oro filtras, jį taip pat reguliariai valykite.
• Kai prietaisasįjungtas, nenaudokite plaukų lako.
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• 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.

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

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaiso
tarnavimolaikui, jis privalo būti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaiso
gamybosmetupanaudotosmedžiagosgali būti utilizuotossiekiantišvengtižalos
aplinkai.Susisiekitesusavovietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl
papildomos informacijos.

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

1. Oro srovės reguliavimo mygtukas
2. Temperatūros reguliavimo mygtukas
3. Oro filtras
4. Oro srovės sklaidytuvas
5. Kilputė kabinimui
6. Oro koncentratorius

Modelis su dviem jungikliais (1 ir 2)
Šie du jungikliai leidžia reguliuoti oro srovę ir temperatūrą.
Paspauskite1 ir reguliuokite oro srovę (mėlyni skaičiai):
0 = išjungta
1 = vidutinė oro srovė
2 = stipri oro srovė

Paspauskite2 ir reguliuokite temperatūrą (raudoni skaičiai):
1 = žema temperatūra
2 = vidutinė temperatūra
3 = aukšta temperatūra

Oro srovės sklaidytuvas (4)
Jei Jūsų prietaiso komplekte yra šis antgalis, naudokite jį papildomai plaukų apimčiai ir
purumui suteikti. Šį antgalį spausdami jėga pritvirtinsite prie džiovintuvo oro išpūtimo angos.
Pirmiausia nuimkite oro koncentratorių – stipriai patraukite jį nuo pagrindinės džiovintuvo
dalies.
Naudingi patarimai:
Sklaidytuvą naudokite tik šlapiems plaukams – išdžiovinti plaukai atrodys natūraliai:
• paimkite plaukų sruogą ir suspauskite ją į sklaidytuvą. Patikrinkite, ar visi plaukai patenkaį
sklaidytuvą [Pav. A].
• dabarįjunkite plaukų džiovintuvą ir džiovinkite plaukus nustatę didžiausią greitį ir
temperatūrą.
Didesnės apimties suteikimas:
•••• įjunkite plaukų džiovintuvą ir nustatykite mažiausią greitį ir temperatūrą.
•••• sklaidytuvą uždėkite tiesiai ant plaukų ir judinkite aukštyn ir žemyn, tarsi švelniai

masažuodami galvos odą [Pav. B].

SVARBU: MES PRIMYGTINAI PATARIAME NAUDOTI TIK ORIGINALIUS ORO
SROVĖS SKLAIDYTUVUS.

Oro srovės koncentratorius (6)
Šį antgalį naudokite norėdami nukreipti oro srovę ant plaukų tokia kryptimi, kokia pageidaujate
[Pav. C].

Oro filtro valymas (3)
Jei prietaiseįmontuotas oro filtras, sekite jo valymo instrukcijas:
• iš lizdo ištraukite kištuką;
• nuimkite filtrą;
• išplaukite jį vandeniu;
• kruopščiai nusausinkite;
• vėl pritvirtinkite filtr ą.
Jei prietaisas naudojamas aplinkoje, kurioje daug dulkių, filtras turėtų būti valomas dažniau.


