Plaukų džiovintuvo „CERIOTTI“ naudojimo instrukcija
CERE3217 / CERE3220
CERIOTTI – Itališka technologija kirpėjų menui

Norime Jums padėkoti, kad įsigijote šį aukštos kokybės
profesionalų plaukų džiovintuvą ir mes esame įsitikinę, kad Jūs
būsite visiškai patenkinti savo naujuoju pirkiniu. Jis buvo
rūpestingai kuriamas, laikantis visų saugumo standartų, todėl
šis prietaisas yra visų kitų plaukų džiovintuvų priešakyje.
BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros srovės,
įsitikinkite, kad plaukų džiovintuvo plokštelėje
nurodyta elektros įtampa sutampa su jūsų gyvenamos
vietos elektros tinklo įtampa.
- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite laidą.
- Nenaudokite prietaiso arti vandeniu pripildytos vonios
ar praustuvės. Šis prietaisas turi būti tvirtinamas prie
sienos tokiu atstumu, kad duše besiprausiantis asmuo
negalėtų jo pasiekti.
- Jokiais atvejais nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos ar
kojos yra šlapios.
- Prieš padėdami prietaisą, visuomet išjunkite jį (padėtis
„0“) ir po naudojimo visuomet ištraukite prietaiso
kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neuždenkite oro patekimo (8) ir išpūtimo (9)
angos. Reguliariai patikrinkite, ar juose nėra
susikaupusių plaukų ar kitų nešvarumų.
- Prietaise įmontuotas įrenginys, saugantis jį nuo
perkaitimo. Kai prietaisas įkaista per daug, automatiškai
atjungiamas rezistorius. Ventiliatorius ir toliau sukasi,
bet norint, kad plaukų džiovintuvas vėl imtų pūsti karštą
orą, o pats prietaisas lengviau atvėstų, reikia jį išjungti.
- Nepurkškite plaukų lako, kai naudojate prietaisą.
- Kai pagrindinis laidas susidėvi ar yra pažeidžiamas, jį
reikia pakeisti nauju. Tai turi atlikti atitinkamą
kvalifikaciją turintys asmenys, gamintojo ar jo
autorizuotame servise, tam, kad būtų išvengiama
pavojaus sveikatai.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos žmogui
ar daiktams, kurią padaro netinkamai naudojamas
prietaisas.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos ar
nelaimingų atsitikimų, kurie įvyksta prijungus prietaisą
prie sugedusios elektros tiekimo sistemos.
NAUDOJIMO BŪDAI
- (1) – prietaiso įjungimo/išjungimo ir oro srauto greičio reguliavimo mygtukas: naudodami šį mygtuką, galite
reguliuoti oro srauto greitį: I – švelnus oro srautas, II – stiprus oro srautas, 0 – prietaisas yra išjungiamas.
- (2) – temperatūros reguliavimo mygtukas: naudodami šį mygtuką, 1galite reguliuoti išpučiamo oro temperatūrą:
I – šiltas oras, II – karštas oras, 0 – šaltas oras.
- (3) – šalto oro mygtukas: paspaudus šį mygtuką, prietaisas pradės pūsti šaltą orą, kol atleisite mygtuką.
- (4) – nuimamas filtras: prietaiso gale yra nerūdijančio plieno filtras, saugantis, kad į prietaisą nepatektų
nešvarumų. Norėdami išimti filtrą, nuimkite apsauginį žiedą (5), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (R) arba
traukdami nurodyta kryptimi (E) (tai priklauso nuo plaukų džiovintuvo modelio). Kruopščiai išvalykite filtrą;
įdėkite filtrą atgal į apsauginį žiedą ir uždėkite jį ant plaukų džiovintuvo (viską darykite priešinga kryptimi, nei
nuimdami filtrą).
- (6) – oro srauto koncentratorius: norėdami nukreipti plaukų džiovintuvo išpučiamą oro srautą į šepetį, kuriuo
formuojami plaukai, naudokite oro srauto koncentratorių, uždėdami jį ant plaukų džiovintuvo priekinės dalies –
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oro išpūtimo angos.
- (7) – kilpa prietaiso pakabinimui: siekiant palengvinti prietaiso naudojimą, žemiau plaukų džiovintuvo rankenos
yra kilpa, leidžianti pakabinti prietaisą ant tinkamo laikiklio.
- (10) – Šukos (ne visuose modeliuose): šio antgalio funkcija yra nukreipti oro srautą, siekiant išdžiovinti plaukus
tolygiai ir suteikti jiems apimties.
DĖMESIO!
- Niekada nenaudokite prietaiso arti vandeniu pripildytų praustuvių ar kitų talpų (V).
- Šis prietaisas turi būti laikomas dideliu atstumu nuo duše ar vonioje besimaudančių asmenų.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir žmonės su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys
įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri ar nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu
žinių.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Šio prietaiso negalima valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prietaiso paviršius gali įkaisti.
SVARBU!
- Vanduo kelia didelį pavojų prietaisui, net kai jis yra išjungtas; nelaikykite prie elektros srovės prijungto prietaiso,
jei juo naudojamasi vonios kambaryje.
- Papildomam saugumui, rekomenduojama įdiegti diferencinį jungiklį (daugiausia 30mA) vonios kambario
elektros grandinėje. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo elektriką.
- Prietaiso plokštės pažeidimo atveju ar prireikus pakeisti kitą prietaiso vidaus detalę, kreipkitės į gamintoją ar
autorizuotą servisą.
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