PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS CERIOTTI CERE3224

NAUDOTOJO VADOVAS
Iliustracijos

FLAP (FL/P3 VERS. 1S)
IDOL (ID/20 VERS. 1S)
WEST (WS/P4 VERS. 1S)
BLOB (BL/P2 VERS. 1S)
GEK (GK/P1 VERS. 1S ir 3S)
EGO (EO/P5 VERS. S.E.)
DJ 3600 (DJ/P8 VERS. S.E.)
DJ 4200 (DJ/P8 VERS. 4200)
ULTRALIGHT 4200 (LG/P11 VERS. 42)
GO UP (LG/P11 VERS. 42IO)
LIGHT 3500 (LG/P11 VERS. 35)
CHAMPION (LG/P11 VERS. 42C)
NEO (NE/P13 VERS. STD)
ZERO (ZR/P15 VERS. CL A+)
LINE UP (LN/P14 VERS. STD)
ON IONIC (ON/P11 VERS. IOA+)
WANTED (NE/P13W)
„Ceriotti“ sveikina įsigijus šį aukštos kokybės profesionalų plaukų džiovintuvą! Esame tikri, kad liksite patenkinti šio prietaiso
patikimumu ir funkcionalumu. „Ceriotti“, plaukų džiovintuvų gamybos rinkos lyderė, visuomet siekia išlaikyti aukštus saugumo ir
dizaino standartus.

Bendrieji perspėjimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (*) nurodyta srovės įtampa ir galia sutampa su
Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės techniniais duomenimis.
Prieš naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
Nenaudokite prietaiso netoli dušo kabinos, kriauklės ar kitos talpyklos, pilnos vandens. Laikykite jį taip, kad ant prietaiso
neužtikštų vandens purslų.
Nenaudokite prietaiso, jeigu šlapios Jūsų kojos ar rankos.
Prieš padėdami prietaisą saugoti, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės, kaskart baigę naudoti prietaisą.
Niekada neuždenkite oro įleidimo (8) ir oro išpūtimo (9) grotelių. `Nenukreipkite oro įleidimo angos į plaukų pusę.
Reguliariai patikrinkite, ar jose nėra susikaupusių plaukų ir ar į vidų neįkrito pašalinių daiktų. Valykite galinį sietelį.
Prietaise įrengtas nuo perkaitimo saugantis saugiklis. Prietaisui perkaitus, saugiklis automatiškai išjungs rezistorių, kad
prietaisas atvėstų ir vėl būtų pučiamas karštas oras.
Nenaudokite plaukų lako, kai prietaisas įjungtas.
Jei nusidėvėjęs ar pažeistas elektros tiekimo laidas, kreipkitės į patyrusius įgalioto techninio klientų aptarnavimo centro
specialistus ar kitą įgaliotą asmenį, kad išvengtumėte žalos savo sveikatai.
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Gamintojas neatsako už žalą sveikatai ar turtui, jei gedimas ar sužeidimas įvyko dėl netinkamo prietaiso naudojimo,
nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų.
Gamintojas neatsako už žalą sveikatai ar turtui, jeigu gedimas ar sužeidimas įvyko dėl elektros tiekimo ar elektros tinklo, į
kurį įjungtas prietaisas, gedimo.

Prietaiso dalys ir jų paskirtis
•
•
•
•

•
•
•

ON/OFF mygtukas ir srovės galingumo valdiklis (1): šiuo mygtuku galėsite reguliuoti oro srovės pūtimo stiprumą. Galimos
parinktys: silpna srovė (I), stipri srovė (II), prietaisas išjungtas (0).
Temperatūros valdiklis (2): šiuo mygtuku galėsite reguliuoti oro srovės temperatūrą. Galimos parinktys: šiltas oras (I),
karštas oras (II), vėsus oras (*).
Šalto oro srovės įjungimo mygtukas (3): spustelėjus šį mygtuką, šalto oro srovė bus pučiama tol, kol veiks prietaisas ir kol
laikysite mygtuką paspaustą. (Šis modelis neturi).
Nuimamas filtras (4). Kad išimtumėte šį filtrą, laikykitės paveikslėlio nurodymų. Nuimkite dangtelį (5), pasukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę (R) arba patraukdami (E), - žr. rodyklėlės simbolį apačioje. Nuimkite filtrą ir gerai jį išvalykite. Įstatykite jį
atgal į vietą ir uždenkite dangteliu, atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine eilės tvarka.
Oro srovės kreiptuvas / koncentratorius (6): kad nukreiptumėte oro srovę norima kryptimi, naudokite šią galvutę, prijungę
ją prie oro pūtimo grotelių. Šiame modelyje yra 2 skirtingų dydžių oro srovės koncentratoriai.
Kabinimo kilpelė (7). Kad būtų lengviau naudoti prietaisą, po rankenėle įrengta kilpelė leis jums prikabinti prietaisą prie
laikiklio.
Galvutė-šukutės (10): ši galvutė skirta nukreipti oro srovę taip, kad visi plaukai tolygiai išdžiūtų ir būtų kur kas puresni.
( Šiam modeliui nepriklauso).

Dėmesio!
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•
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Niekada nenaudokite prietaiso netoli vonių, kriauklių, dušo kabinų ir panašių vandens talpyklų.
Venkite naudoti prietaisą patalpose, kur naudojamas vanduo, pvz. vonios kambaryje.
Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), ribotų protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl
savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų
saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams
žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų valyti ir taisyti prietaiso.
Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
Kai prietaisas veikia, jo išoriniai paviršiai gali labai įkaisti.
Vanduo gali pakenkti prietaisui netgi tada, kai džiovintuvas išjungtas. Nepalikite džiovintuvo įjungto į rozetę, jeigu
naudojate jį vonios kambaryje.
Jūsų saugumui užtikrinti patariame įrengti elektros saugiklį (iki 30 mA). Kreipkitės į elektriką ar kitą specialistą.
Jei pažeistas maitinimo laidas arba jeigu reikia keisti vidines prietaiso detales, kreipkitės į gamintojo įgaliotą klientų
aptarnavimo centrą ar įgaliotą specialistą, kad nepakenktumėte prietaisui ir savo sveikatai.

Garantija
Garantija suteikiama gedimams, įvykusiems dėl gaminant naudotų medžiagų ar gamybos broko. Gamintojo garantija nepadengia
atvejų, kai gedimai įvyksta:
A. Netinkamai naudojant ar taisant prietaisą ir dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo naudojant.
B. Prietaisą netinkamai taisant kitiems nei įgalioti asmenys.
C. Prietaisą netinkamai transportuojant, įvykus avarijai ar panašiam nelaimingam atsitikimui.
Norėdami taisyti prietaisą, pateikite garantinį lapelį ir prekės pirkimo čekį.

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