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Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį SOLAC prietaisą. Šis modernios technologijos ir
dizaino prietaisas, a nkan s visus šiuolaikinius kokybės standartus, ilgai ir
pa kimai Jums tarnaus.
Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą.
Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Nesilaikydami
instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Saugumo perspėjimai
 Vaikai (jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių

gebėjimų  žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentė  dėl  savo
neprityrimo  ar  reikiamų  žinių  stokos,  prietaisu  naudo s  gali  k
prieš  tai  nkamai apmoky ,  gerai  suprasdami  grėsmes,  galinčias
kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Prietaisas  –  ne  žaislas.  Prižiūrėkite  vaikus,  kad  jie  nežaistų  su
prietaisu.

 Suaugusiųjų  neprižiūrimiems  vaikams  draudžiama  valy  ir
prižiūrė  prietaisą.

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte
grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys taisy  ir išrink  prietaiso.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite jo pagal profesionalią ar industrinę paskir .
 Prietaisas turi kai namą paviršių. Žmonės, nejautrūs šilumai, turėtų bū  atsargūs, naudodami prietaisą.
 Jeigu iš prietaiso pradeda tekė  vanduo, nebenaudokite prietaiso.
 Prieš  įstatydami  įkroviklio  kištuką  į  rozetę,  įsi kinkite,  kad  elektros  įtampa,  nurodyta  prietaiso  e ketėje,  sutampa su

srovės, ekiamos Jūsų namuose, įtampa.
 Junkite prietaisą į bent 10 A rozetę.
 Prietaiso kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.
 Nevyniokite laido aplink prietaisą.
 Nelankstykite prietaiso laido.
 Neleiskite prietaiso laidui lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių.
 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso  laidas.  Naudojant  prietaisą  su pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja

elektros šoko kimybė.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat išjunkite prietaisą iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.
 Naudokite ir laikykite prietaisą ant plokščio ir tvirto paviršiaus.
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 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.
 Nepalikite prietaiso lietuje ir vietose, kuriose daug drėgmės. Į prietaisą patekus vandens, padidės elektros šoko kimybė.

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart prieš naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
 Kaskart prieš naudodami prietaisą, pa krinkite, ar sulankstomos kojų vonelės siena nėra įskilusi ir ar iš jos nebėga vanduo.
 Nejunkite prietaiso, neįpylę vandens.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo ON/OFF mygtukas.
 Nejudinkite veikiančio prietaiso.
 Judinkite prietaisą, laikydami už rankenėlių.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis apvirto, ir jo neapverskite.
 Atsižvelkite į MAX ir MIN žymas.
 Išjunkite prietaisą iš rozetės, kai nenaudojate prietaiso ir prieš pradėdami jo valymą.
 Išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš pildydami vandens talpyklą.
 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 Neleiskite, kad dulkės, nešvarumai ir pašaliniai daiktai blokuotų prietaiso ven liacines angas.
 Pilkite į prietaisą k vandenį.
 Nepalikite įjungto ir veikiančio prietaiso be priežiūros. Taip sutaupysite energijos ir pailginsite prietaiso tarnavimą.
 Jei naudojate burbuliukų ir vibravimo funkcijas, nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 30 minučių iš karto.

Priežiūra
 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Sudedamosios dalys  
1. Rankenėlė ir dangtelis, saugojan s nuo taškymosi
2. Vandens talpykla
3. MAX ir MIN vandens lygio žymos
4. Infraraudonųjų spindulių daviklis
5. Burbuliukų juostelės
6. Šilumos ir infraraudonųjų spindulių jungiklis
7. Burbuliukų ir vibracijos jungiklis
8. Mai nimo laidas

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.
 Norėdami pašalin  pirmą kartą naudojamo prietaiso kvapą, palikite jį įjungtą 2 valandas gerai vėdinamame kambaryje.
 Nelaikykite kojų ant dangtelio ar viršu nio prietaiso paviršiaus, nes jis gali sulik  nuo svorio. Tokiu atveju išsitaškys 

vanduo.
Talpyklos pildymas

 Pripildykite talpyklą, prieš įjungdami prietaisą.
 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX ir MIN žymas.

Naudojimas
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 Įjunkite prietaisą, naudodami burbuliukų/vibracijos ir šilumos/infraraudonųjų spindulių rankenėles.
 Įsižiebs indikatoriaus lemputės (6 ir/ar 7).
 Pasirinkite pageidaujamą prietaiso funkciją:

o 1 jungiklis: burbuliukai ir vibracija.
o 2 jungiklis: šiluma ir infraraudonieji spinduliai.
o 1 ir 2: burbuliukai, vibracija, šiluma ir infraraudonieji spinduliai.

Baigus naudo
 Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
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 Išpilkite vandens likučius.
 Išvalykite prietaisą.

Rankenėlė
Prietaisas turi rankenėlę, esančią viršu nėje korpuso dalyje, palengvinančią prietaiso transportavimą.
Šiluminis saugiklis
Prietaisas turi apsauginį mechanizmą, saugan  prietaisą nuo perkai mo.

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Neleiskite vandeniui ir ki ems skysčiams patek  į prietaiso oro angas, nes jie gali apgadin  vidines prietaiso dalis.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelaikykite prietaiso po tekančio vandens srove.

Gedimai ir taisymas
Jei  prietaisas  sugedo  ar  kilo  kitų problemų,  nuneškite  jį  į  įgaliotą techninio  aptarnavimo centrą.  Nemėginkite  išrink  ir  taisy
prietaiso savarankiškai, nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas
 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį prietaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.
Prietaisas a nka 2014/35/EU mažos įtampos,  2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo,  2011/65/EU pavojingų medžiagų
naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose bei 2009/125/EC ekologiško elektros energiją naudojančių prietaisų dizaino
direktyvas. 
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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


