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Profesionalus plaukų džiovintuvas
CERE3225B, CERE3225W, CERE3225O
Naudojimo instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį profesionalų plaukų džiovintuvą ir tikimės, kad būsite patenkinti savo naujuoju pirkiniu. Šis prietaisas
sukurtas laikantis visų šiuolaikinių saugumo standartų, tad jį galima laikyti lyderiu savo prekių grupėje.
BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI
• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso informacinėje
plokštelėje (angl. Data sheet).*
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ištiesinkite visą jo maitinimo laidą.
• Prietaiso nenaudokite prie vandeniu pripildytos kriauklės ar vonios. Siekiant išvengti kontakto su žmogumi, kuris maudosi
vonioje ar prausiasi po dušu, šio prietaiso oro paėmimo anga turi būti nukreipta į sieną.
• Niekada prietaiso neimkite šlapiomis rankomis.
• Prieš padėdami prietaisą į saugojimo vietą, visada jį išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
• Niekada neužkimškite oro paėmimo (8) ir išpūtimo (9) angos. Periodiškai patikrinkite, ar prietaiso ortakiuose nėra įstrigusių
plaukų ar kitų objektų.
• Šiame prietaise įmontuota apsauga nuo perkaitimo. Jei prietaisas perkaista, automatiškai išsijungia kaitinimo elementas; siekiant
kuo greičiau atkurti prietaiso funkcijas, ventiliatorius pučia šaltą orą ir vėsina prietaisą.
• Ant plaukų nieko nepurškite, kai prietaisas įjungtas.
• Jei prietaiso maitinimo laido kištukas nusidėvi ar yra pažeistas, saugumo
sumetimais jį privalo pakeisti gamintojas, autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
• Gamintojas neatsako už sužeidimus ar asmenims padarytą žalą, susijusią su
netinkamu prietaiso naudojimu.
• Gamintojas neatsako už sužeidimus ar asmenims padarytą žalą, susijusią su
naudojamo elektos tinklo trikdžiais.
NAUDOJIMAS
• Prietaiso įjungimo / išjungimo ir pučiamo oro greičio mygtukas (1);
naudodamiesi šiuo mygtuku galite keisti išpučiamo oro srautą:
(I) mažas srautas (II) didelis srautas (0) prietaisas išjungtas.
• Temperatūros reguliavimo mygtukas (2);
naudodamiesi šiuo mygtuku galite reguliuoti išpučiamo oro temperatūrą:
šiltas (I), karštas (II), šaltas (0).
• Momentinė šalto oro funkcija (3);
paspaudus šį mygtuką, prietaisas pradės pūsti šaltą orą, o išjungus mygtuką veiks
nustatytas parinktis.
• Nuimamas filtras (4);
nerūdijančio plieno filtras saugo, kad prietaisas neįtrauktų jokių nešvarumų.
nuimti filtrą, atsižvelgiant į jūsų turimo prietaiso modelį, nuimkite apačią (5) ir
vadovaudamiesi rodyklėmis, sukite prieš laikrodžio rodyklę (R), arba filtrą
traukite į save (E). Nuimtą filtrą kruopščiai išvalykite; įdėkite filtrą į jam skirtą
vietą ir, vadovaudamiesi atgalinėmis instrukcijomis, uždarykite jo apačią.
•Išpučiamo oro anga arba koncentratorius (6);
norėdami nukreipti oro srautą į plaukų šepetį, kuriuo formuojamos garbanos,
naudokitės išpučiamo oro anga arba uždėkite koncentratorių.
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Norėdami

• Pakabinimo žiedas (7);
po prietaiso rankena esantis pakabinimo žiedas užtikrins paprastesnį prietaiso laikymą. Prietaisą galėsite pakabinti tinkamoje
vietoje.
• Šukos (10) (pasirinktinai);
naudodamiesi šiuo priedu tolygiai išdžiovinsite plaukus ir padidinsite jų apimtį.
Difuzoriaus fiksavimo sistema
silikoniniu žiedu – S6.

Difuzoriaus fiksavimo sistema
silikoniniu žiedu – G6.

Difuzoriaus fiksavimo sistema
magnetu.

DĖMESIO
• Prietaiso niekada nenaudokite prie vandeniu pripildytos vonios, kriauklės ar kitos talpos (V).
• Šį prietaisą turite naudoti atokiau nuo asmenų, kurie prausiasi vonioje ar maudosi po dušu.
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai iki 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie,
kurie neturi pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali prietaiso
valyti ir prižiūrėti.
• Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo pultu, kuris nėra suderintas su visa prietaiso veikimo
sistema.
• Veikiantis prietaisas gali įkaitinti paviršius.
SVARBU
• Vanduo gali padaryti didelės žalos net jei prietaisas išjungtas; vonios kambaryje naudojamo prietaiso nepalikite įjungto į
maitinimo lizdą.
• Siekiant užtikrinti saugumą, patartina vonios kambaryje įmontuoti diferencialinį 30 mA elektros srovės jungiklį. Dėl su tuo
susijusių klausimų kreipkitės į savo elektriką.
• Norėdami pakeisti sugadintą prietaiso dalį ar maitinimo laidą, kreipkitės į autorizuotą serviso centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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