Įjungimas, išjungimas ir greičio pasirinkimas (1): naudodami šį mygtuką galite
reguliuoti išpučiamo oro greitį: nestiprus pūtimas (I), stiprus pūtimas (II), išjungimas
OFF (0).
Temperatūros pasirinkimas (2): naudodami šį mygtuką galite kontroliuoti išpučiamo oro

NAUDOJIMAS

Prieš jungdami aparatą į elektros tinklą
įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka
tą, kuri parašyta ant plaukų džiovintuvo.
Prieš naudodami prietaisą pilnai
išvyniokite elektros laidą.
Nenaudokite prietaiso arti vandens.
Nenaudokite, jei Jūsų rankos yra šlapios.
Po naudojimo jungiklį visada nustatykite į
poziciją „OFF“ ir ištraukite kabelį iš
elektros tinklo.
Niekada neužkimškite oro paėmimo dalies
8 ir išpūtimo dalies 9. Periodiškai
patikrinkite, ar ten nepateko plaukų ir kitų
nešvarumų.
Prietaisas turi apsauginę funkciją, kuri
neleidžia jam perkaisti. Jei prietaisas
įkaista per daug, varža yra automatiškai
išjungiama, o ventiliatorius veikia toliau.
Taip temperatūra sumažėja iki normalios ir
varža vėl įjungiama.
Nenaudokite prietaiso tuo pat metu, kai
purškiate plaukų laką.
Jei maitinimo laidas yra pažeistas,
prietaiso naudoti negalima. Kreipkitės į
gamintoją ar tiesioginį atstovą platinantį
šio prekinio ženklo produkciją.
Gamintojas ir tiesioginis produkcijos
platintojas atsiriboja nuo bet kokių
nuostolių ar atsakomybės, kuri kilo dėl
netinkamo aparato naudojimo.
Gamintojas ir tiesioginis produkcijos
platintojas atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės dėl nuostolių, kurie gali atsirasti dėl
elektros tinklo, į kurį prietaisas yra pajungtas.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

Plaukų džiovintuvo „CERIOTTI CER-E3219“
naudojimo instrukcija

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Vanduo kelia didelį pavojų net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas. Nepalikite džiovintuvo įjungto į
elektros tinklą, jei jis laikomas vonioje.
Siekiant užtikrinti didesnį saugumą, jei prietaisas naudojamas vonioje, siūloma elektros grandinėje
įmontuoti papildomą jungiklį (daugiausiai 30mA). Dėl kitų panašių klausimų kreipkitės į
elektrikus.
Jei reikia pakeisti neveikiančią dalį ar elektros kabelį,siekiant išvengti bet kokios rizikos,
kreipkitės į gamintoją ar tiesioginį produkcijos platintojo garantinį servisą.

SVARBU

Nenaudokite prietaiso arti vandens.
Nenaudokite prietaiso šalia žmonių, kurie maudosi vonioje arba duše.
Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ar žmonėms su fizine , jutimo ar protine negalia ar tokiems,
kas nėra susipažinę su prietaiso veikimo, nebent su priežiūra.
Vaikai net prižiūrimi su prietaisu turėtų elgtis atsargiai.
Aparatas nėra pritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
Aparato paviršius darbo metu gali įkaisti.

DĖMESIO

temperatūrą: šiltas (I), karštas (II), šaltas (0).
Momentinio šalto oro valdymas (3): paspauskite mygtuką ir bus pučiamas šaltas oras tol,
kol jį atleisite.
Išimamas filtras (4): aparato gale yra nerūdyjančio plieno filtras, kuris neleidžia, kad į
aparatą patektų nešvarumai. Norint išimti filtrą, priklausomai nuo modelio, kurį turite,
nuimkite prietaiso dugną (5) rodyklės rodoma kryptimi. Sukite prieš laikrodžio rodyklę R,
tuomet nuimkite E. Išimkite filtrą ir išvalykite. Po valymo įdėkite atgal į tą pačią vietą ir
prisukite aparato dugną.
Oro srovės koncentratorius (6): norint, kad oro srovė būtų tiksliai pučiama ten, kur reikia,
naudokite oro srovės koncentratorių. Jis montuojamas į jungtį, esančią aparato priekyje.
Nenaudokite plaukų džiovintuvo be oro koncentratoriaus.
Pakabinimo anga (7): naudojimo patogumui po rankena yra įtaisyta pakabinimo anga.
Naudodamiesi ja galite aparatą pakabinti ant stovo.
Šukos (10) pasirinktinai: jos atlieka oro srauto nukreipimo funkciją, padeda tolygiau
išdžiovinti plaukus, suteikia jiems didesnę apimtį. Šukos būna užsakomos papildomai.
Komplektacijoje jų nebūna.

