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Dalių aprašymas 

A. Oro patekimo anga su nuimamu dangteliu 
B. Įtampos reguliavimo varžtas: 120/230V 
C. Laido sutvirtinimas su pakabinimo kilpa 
D. Laidas 
E. Įjungimo/išjungimo, temperatūros/oro srauto reguliavimo mygtukas 
F. Nuimamas džiovinimo antgalis 

 
Svarbi saugumo informacija 
Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, prieš naudojant prietaisą būtina perkaityti ir 
įsisavinti pateiktą informaciją. 
 
Prieš prietaiso naudojimą perskaitykite visas instrukcijas! 
 

- Prietaisą naudokite tik plaukų džiovinimui; 
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, nustatę tinkamą tinklo įtampą; 

- Niekada nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš 
elektros lizdo; 

- Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių. Nepaisant to, ar 
prietaisas įjungtas, ar išjungtas, laikykite jį atokiau nuo praustuvių, dušo, drėgnų patalpų ar vandens 
talpų. Pasinaudoję prietaisu, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kadangi prietaiso 
laikymas arti vandens gali būti kenksmingas, net jei prietaisas yra išjungtas. 

- Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnės, 
nei 30mA stiprumo, srovės nutekėjimo prietaisas. Jūsų elektrikas džiaugsis, galėdamas jums padėti; 

- Kol prietaisas naujas, prietaiso viduje prie variklio kolektoriaus gali pasirodyti kibirkštys. Šis reiškinys 
išnyks po neilgo naudojimo ir tai nereiškia, kad prietaisą naudoti nesaugu.  

- Jei prietaisas nukrito ant grindų ir yra sugadintas, pirmiausiai ištraukite prietaiso kištuką iš elektros 
lizdo, o po to nukirpkite prietaiso laidą, kad juo negalima būtų naudotis; 

- Niekada nenaudokite prietaiso su nuimtu oro patekimo angos dangteliu; 
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš 

elektros lizdo; 
- Prietaiso pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų, nes ji yra potencialiai pavojinga; 
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat 

asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų 
saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Jei prietaisą 
naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu; 

- Niekada nelieskite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios; 
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos; 
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijose. Naudokite tik gamintojo 

rekomenduojamus priedus; 
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas, buvo nukritęs ant grindų ar pažeistas prietaiso 

laidas. Išjunkite prietaisą, jei jis yra pažeistas arba veikia neįprastai. Prietaiso remontas gali būti 
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atliekamas tik autorizuotame servise, naudojant originalias detales. Elektrinius prietaisus remontuoti 
gali tik specialiai apmokyti asmenys. 

- Jei pažeistas prietaiso laidas, jis turi būti nedelsiant pakeistas autorizuotame servise; 
- Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar už pačio prietaiso; 
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos; 
- Nevyniokite laido apie prietaisą; 
- Laidą laikykite atokiau nuo kaistančių paviršių; 
- Padėję prietaisą įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas; 
- Jei naudojate antgalį garbanoms formuoti (difuzerį), niekada nenustatykite aukščiausios plaukų 

džiovintuvo temperatūros, nes galite sugadinti antgalį arba plaukų džiovintuvą; 
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes; 
- Nenaudokite prietaiso tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis; 
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių. Jis atitinka Europos sąjungos 

2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą 
dėl žemos įtampos. 

- Plaukų džiovintuve yra įmontuotas prietaisas, saugantis nuo perkaitimo. Jei plaukų džiovintuvas 
perkaista, jis yra automatiškai išjungiamas; 

- Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant 
instrukcijų. 

-  
Prieš pradėdami naudoti plaukų džiovintuvą 
 

- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą įtampą; 
- Reikiamai įtampai nustatyti, pasukite įtampos reguliavimo varžtą. Įpjova ant varžto parodo, kokia 

įtampa nustatyta (1 pav.); 
- Gamykloje nustatoma 230V įtampa. 

 
Naudojimas 
 

- Išskleiskite rankeną (2 pav.); 
- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą; 
- Plaukų džiovintuvas turi du temperatūros/oro išpūtimo greičio nustatymus. Įjunkite prietaisą, spausdami 

įjungimo/išjungimo mygtuką (3a pav.) ir pasirinkite pageidaujamą temperatūrą/oro srauto greitį: 
 „0“ – išjungtas; 
 „1“ – švelnus oro srautas, nedidelė temperatūra; 
 „2“ – didelis oro srautas, aukšta temperatūra. 

- Po naudojimo, išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (3b pav.) ir ištraukite 
prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 

 
Plaukų formavimas, naudojant oro srauto koncentratorių 
 
Oro srauto koncentratorius gali būti naudojamas, siekiant nukreipti oro srautą į plaukų formavimo šepetį.  

- Uždėkite oro srauto koncentratorių ant plaukų džiovintuvo (4a pav.); 
- Oro srauto koncentratorių galite nuimti labai paprastai, tiesiog trukdami jį 4b paveikslėlyje nurodyta 

kryptimi. 
 
Prietaiso valymas ir pagrindinė priežiūra 
 

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo; 
- Nemerkite prietaiso į vandenį; 
- Valykite prietaisą minkšta, drėgna šluoste. Prietaiso valymui niekada nenaudokite tirpiklių ar šveitimo 

medžiagų. 
- Norėdami garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą, reguliariai išvalykite oro patekimo angą sausu, 

minkštu šepečiu. 
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Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse 
 

 
Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse 
 
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti, kaip to reikalauja vietos įstatymai 
 
 

 

Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas 
elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami 
vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas 
užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms 
ir aplinkai.  
 

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

tel.: (8-37) 215104 


