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- (1) – prietaiso jungimo/išjungimo ir oro srauto grei io reguliavimo mygtukas: naudodami š mygtuk , galite
reguliuoti oro srauto greit : I – švelnus oro srautas, II – stiprus oro srautas, 0 – prietaisas yra išjungiamas.
- (2) – temperat ros reguliavimo mygtukas: naudodami š mygtuk , 1galite reguliuoti išpu iamo oro temperat r :
I – šiltas oras, II – karštas oras, 0 – šaltas oras.
- (3) – šalto oro mygtukas: paspaudus š mygtuk , prietaisas prad s p sti šalt or , kol atleisite mygtuk .
- (4) – nuimamas filtras: prietaiso gale yra ner dijan io plieno filtras, saugantis, kad prietais nepatekt
nešvarum . Nor dami išimti filtr , nuimkite apsaugin žied (5), pasukdami j prieš laikrodžio rodykl (R) arba
traukdami nurodyta kryptimi (E) (tai priklauso nuo plauk džiovintuvo modelio). Kruopš iai išvalykite filtr ;
d kite filtr atgal apsaugin žied ir užd kite j ant plauk džiovintuvo (visk darykite priešinga kryptimi, nei
nuimdami filtr ).
- (6) – oro srauto koncentratorius: nor dami nukreipti plauk džiovintuvo išpu iam oro sraut šepet , kuriuo
formuojami plaukai, naudokite oro srauto koncentratori , užd dami j ant plauk džiovintuvo priekin s dalies –

NAUDOJIMO B DAI

- Prieš prijungdami prietais prie elektros srov s,
sitikinkite, kad plauk džiovintuvo plokštel je
nurodyta elektros tampa sutampa su j s gyvenamos
vietos elektros tinklo tampa.
- Prieš naudodami prietais , išvyniokite laid .
- Nenaudokite prietaiso arti vandeniu pripildytos vonios
ar praustuv s. Šis prietaisas turi b ti tvirtinamas prie
sienos tokiu atstumu, kad duše besiprausiantis asmuo
negal t jo pasiekti.
- Jokiais atvejais nenaudokite prietaiso, jei j s rankos ar
kojos yra šlapios.
- Prieš pad dami prietais , visuomet išjunkite j (pad tis
„0“) ir po naudojimo visuomet ištraukite prietaiso
kištuk iš elektros lizdo.
- Niekada neuždenkite oro patekimo (8) ir išp timo (9)
angos. Reguliariai patikrinkite, ar juose n ra
susikaupusi plauk ar kit nešvarum .
- Prietaise montuotas renginys, saugantis j nuo
perkaitimo. Kai prietaisas kaista per daug, automatiškai
atjungiamas rezistorius. Ventiliatorius ir toliau sukasi,
bet norint, kad plauk džiovintuvas v l imt p sti karšt
or , o pats prietaisas lengviau atv st , reikia j išjungti.
- Nepurkškite plauk lako, kai naudojate prietais .
- Kai pagrindinis laidas susid vi ar yra pažeidžiamas, j
reikia pakeisti nauju. Tai turi atlikti atitinkam
kvalifikacij turintys asmenys, gamintojo ar jo
autorizuotame servise, tam, kad b t išvengiama
pavojaus sveikatai.
- Gamintojas neprisiima atsakomyb s d l žalos žmogui
ar daiktams, kuri padaro netinkamai naudojamas
prietaisas.
- Gamintojas neprisiima atsakomyb s d l žalos ar
nelaiming atsitikim , kurie vyksta prijungus prietais
prie sugedusios elektros tiekimo sistemos.

BENDRIEJI SP JIMAI

Norime Jums pad koti, kad sigijote š aukštos kokyb s
profesional plauk džiovintuv ir mes esame sitikin , kad J s
b site visiškai patenkinti savo naujuoju pirkiniu. Jis buvo
r pestingai kuriamas, laikantis vis saugumo standart , tod l
šis prietaisas yra vis kit plauk džiovintuv priešakyje.
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- Vanduo kelia didel pavoj prietaisui, net kai jis yra išjungtas; nelaikykite prie elektros srov s prijungto prietaiso,
jei juo naudojamasi vonios kambaryje.
- Papildomam saugumui, rekomenduojama diegti diferencin jungikl (daugiausia 30mA) vonios kambario
elektros grandin je. D l detalesn s informacijos kreipkit s savo elektrik .
- Prietaiso plokšt s pažeidimo atveju ar prireikus pakeisti kit prietaiso vidaus detal , kreipkit s gamintoj ar
autorizuot servis .

SVARBU!

- Niekada nenaudokite prietaiso arti vandeniu pripildyt praustuvi ar kit talp (V).
- Šis prietaisas turi b ti laikomas dideliu atstumu nuo duše ar vonioje besimaudan i asmen .
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir žmon s su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys
g dži ar žini , kaip naudotis prietaisu, jei j niekas nepriži ri ar nesuteikia atitinkam naudojimosi prietaisu
žini .
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Šio prietaiso negalima valdyti išoriniu laikma iu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prietaiso paviršius gali kaisti.

D MESIO!

oro išp timo angos.
- (7) – kilpa prietaiso pakabinimui: siekiant palengvinti prietaiso naudojim , žemiau plauk džiovintuvo rankenos
yra kilpa, leidžianti pakabinti prietais ant tinkamo laikiklio.
- (10) – Šukos (ne visuose modeliuose): šio antgalio funkcija yra nukreipti oro sraut , siekiant išdžiovinti plaukus
tolygiai ir suteikti jiems apimties.

