
KELIONINIS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS IMETEC
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

 DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu, atidžiai  perskaitykite  naudotojo  vadovą,  ypač
saugumo perspėjimus, ir visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad
galėtumėte   vėliau   pasikonsultuoti.   Jeigu   perleidžiate   prietaisą   kitam   asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.

 Atkreipkite  dėmesį:   jeigu  gerai  nesupratote  tam  tikros  šio  naudotojo  vadovo
dalies  arba   jei  kilo  neaiškumų,  kreipkitės   į  prekybos  agentą dar  prieš  pradėdami
naudoti produktą.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę   prietaisą,   palyginkite   jį   su   džiovintuvu,   pavaizduotu   iliustracijose.

Patikrinkite,  ar  prietaisui  netrūksta   sudedamųjų  dalių   ir  ar   įtaisas  nepatyrė   žalos

transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite  vaikams   žaisti   su   įpakavimu.  Laikykite  pakuotę  vaikams  nepasiekiamoje

vietoje, kad jie neuždustų žaisdami su plastikiniu maišeliu.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa, nurodyta ant etiketės (7), sutampa su

Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso (7).

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip plaukų džiovintuvas, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas

yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Jei naudojate prietaisą vonioje, visada, baigę naudotis džiovintuvu, ištraukite jo kištuką iš rozetės. 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 (dar

geriau – 10mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

 DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonių, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų. Niekuomet nemerkite prietaiso į
vandenį.

• 8‐erių metų  ir  vyresni  vaikai,  sutrikusių protinių,   jutiminių  ir   fizinių gebėjimų žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  savo

neprityrimo ir reikalingų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis ar prižiūrimi už

juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

Vaikams draudžiama žaisti su džiovintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

 NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

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

 NIEKADA 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 filtro. Neleiskite jam užsikimšti dulkėmis ir plaukais.

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

Naudojami simboliai
II apsaugos klasės prietaisas

Dėmesio!
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Draudžiama

Sudedamosios dalys ir priedai
Išpakavę įrenginį, palyginkite savo džiovintuvą su [A] iliustracija ir taip išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.

Žemiau pateikiama džiovintuvo, pavaizduoto [A] paveikslėlyje, dalių numeracija.

1. Priekinės grotelės 

2. Rankenėlė

3. Kombinuotas   oro   srovės   intensyvumo/temperatūros

nustatymo mygtukas

4. Kilputė pakabinimui

5. Keliavimui pritaikytos detalės

5A.  Lanksti rankenėlės jungtis

5B.  Įtampos parinkiklis

5C.  Kelioninis dėklas

6. Modeliavimo antgalis

7. Techniniai duomenys

Prietaiso savybės taip pat aprašytos išorinėje pakuotėje.

Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamus priedus.

Priedų naudojimas
Kartu su prietaisu parduodami priedai, kurių funkcijos aprašytos žemiau. Galvutės pritvirtinamos prie džiovintuvo, jas prijungiant priekinėje

džiovintuvo dalyje (1). Baigę naudoti antgalį, jį nuimkite smarkiai trūktelėdami.

Plaukų modeliavimo antgalis (6)

Naudodami šį modeliavimo antgalį, galėsite norima kryptimi nukreipti oro srovę.

Dėmesio, svarbu: naudokite tik originalius gamintojo priedus.

Naudojimas
Prietaisas turi įvairius valdymo ir funkcinius mygtukus, kurie priklauso nuo modelio. Naudotis džiovintuvu padės  [A] paveikslėlyje sužymėtos

džiovintuvo dalys.

Mygtukas, reguliuojantis oro srovės intensyvumą ir temperatūrą (3)

Oro srovės intensyvumo/temperatūros reguliavimo mygtukas (3) leidžia nustatyti oro srovės intensyvumą ir temperatūrą:

0 = OFF

1 = vidutinio stiprumo oro srovė, vidutinė temperatūra

2 = stipri srovė, aukšta temperatūra

Keliavimui pritaikytos detalės (5)

Kelioninis  džiovintuvas  turi  specialias  detales   ir  funkcijas,   leisiančias  naudoti  prietaisą įvairiose  šalyse  nepriklausomai  nuo  elektros  srovės

įtampos.

DĖMESIO!  Naudojant  prietaisą įjungtą į  netinkamos   įtampos,  nesutampančios  su  prietaiso  naudojama   įtampa,   lizdą,

prietaisas gali perkaisti ir sugesti.

 Lanksti jungiamoji dalis (5A) leis sulenkti prietaiso rankenėlę ir taip sutaupyti vietos lagamine.

 Įtampos parinkiklis (5B) leis naudoti prietaisą įjungtą į rozetes, kurių srovės įtampa yra tarp 220 ir 240 V arba nominali įtampa 110 –

127 V. Įtampą nustatykite monetos briauna pasukdami jungiklį į reikiamą pusę.

 Jeigu norite įjungti prietaisą į rozetę šalyse, kuriose naudojamos amerikietiško tipo rozetės, Jums prireiks adapterio, kuris kartu su

prietaisu neparduodamas. Įstatykite prietaiso kištuką į adapterį ir tada įjunkite adapterį į rozetę. Įsitikinkite, kad jungiate prietaisą į

tinkamos įtampos rozetę.

 Kelioninis dėklas (5C) leis patogiai nešioti ir vežioti prietaisą ir jo priedus keliaujant.

Laikymas ir saugojimas
Kai džiovintuvo nenaudojate, ištraukite kištuką iš rozetės ir laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje.

Nevyniokite džiovintuvo laido aplink prietaisą. Laisvai susukite laidą, jo nelenkdami.

Priežiūra

DĖMESIO! Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės!
Norėdami vėl naudoti džiovintuvą, įsitikinkite, kad valytos dalys visiškai išdžiūvo.

Valymas
Prietaiso ir jo priedų valymas

Jei  reikia,  valykite  džiovintuvą  ir   jo  priedus   (modeliavimo  antgalį,  srovės  sklaidytuvą)  drėgnu  skudurėliu.  Nevalykite  su  tirpikliais  ar  kitais
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stipriais, ėsdinančiais valikliais, kad nepakenktumėte prietaiso paviršiui.

Reguliariai tikrinkite, ar oro įtraukimo anga neužsikišo dulkėmis bei plaukais ir juos pašalinkite.

Atkreipkite dėmesį: kuo daugiau dulkių patalpoje, kurioje naudojate džiovintuvą, tuo dažniau reikės valyti filtrą.

Išmetimas

   

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis, pavaizduotas ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad, laikantis 2014/03/14 nutarties Nr. 49 „2012/19/EU

direktyvos taikymas elektriniams ir elektroniniams prietaisams (RAEE)“  26 punkto, atitarnavęs prietaisas turėtų būti išmetamas atskirai nuo

buitinių atliekų.  Todėl naudotojas  turėtų išmesti  nebetinkamą naudoti  prietaisą į specialų elektroniniams  ir elektriniams  prietaisams  skirtą

konteinerį ar nunešti jį į buitinės technikos perdirbimo centrą.

Tinkamas atliekų rūšiavimas ir aplinką tausojantis buitinės technikos išmetimas bei perdirbimas padeda sumažinti žalą aplinkai ir sveikatai, be

to, leidžia efektyviau perdirbti ir/ar pakartotinai panaudoti prietaisą sudarančias medžiagas.

Techninis aptarnavimas ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti  prietaisą, susisiekite  su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir klientų aptarnavimo centru.

Apsilankykite žemiau nurodytame tinklalapyje arba paskambinkite nurodytu numeriu. 

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


