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Svarbios saugumo taisyklės
Kad naudojantis elektriniais prietaisais nenukrėstų elektra ir nepatirtumėte sužalojimų, Jūsų saugumui prašome laikytis žemiau
pateiktų saugumo taisyklių.
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!
•
Naudokite džiovintuvą tik plaukams džiovinti.
•
Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę. Svarbu, kad tiekiamos srovės įtampa sutaptų su įtampa, nurodyta ant
prietaiso etiketės.
•
Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
•
Nemerkite prietaiso į vandenį ir laikykite jį atokiau nuo vandens ir kitų skysčių. Nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar
išjungtas, visada laikykite jį toliau nuo vonios, dušo, labai drėgnų vietų ir talpyklų, pilnų vandens. Baigę naudoti prietaisą,
visuomet išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes ant prietaiso patekęs vanduo gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi net
tuomet, kai džiovintuvas išjungtas.
•
Ką tik įsigijus prietaisą, džiovintuvo viduje, greta variklio kolektoriaus, galite pastebėti kibirkščiavimą. Ilgesnį laiką
panaudojus prietaisą, šis reiškinys turėtų išnykti. Tai nereiškia, kad prietaisas nesaugus naudoti.
•
Jei prietaisas nukrito ant žemės ir todėl sugedo, pirmiausia ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir tada nukirpkite laidą,
kad prietaiso nebebūtų galima naudoti.
•
Niekada nenaudokite prietaiso, neuždėję galinio filtro.
•
Prieš valydami ar taisydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
•
Laikykite prietaiso pakuotę atokiau nuo vaikų.
•
Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės (suaugusieji ir vaikai) 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. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
•
Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis.
•
Nenaudokite prietaiso būdami basi.
•
Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus
prietaiso priedus.
•
Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs, buvo nukritęs ant žemės arba jei pažeistas prietaiso laidas. Jei prietaisas blogai
veikia ir/ar sugedo, tuoj pat jį išjunkite. Leiskite prietaisą pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams,
naudojantiems originalias atsargines dalis. Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai prižiūrėti elektrinę techniką
apmokyti specialistai.
•
Jei pažeistas prietaiso laidas, jį nauju pakeisti leiskite įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui.
•
Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už maitinimo laido ar paties džiovintuvo.
•
Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.
•
Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
•
Laikykite prietaisą ir jo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
•
Padėdami prietaisą saugoti, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs ar susinarpliojęs.
•
Jei naudojate srovės sklaidytuvą, nenustatykite aukštos temperatūros, nes galvutė arba pats džiovintuvas gali perkaisti.
•
Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
•
Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
•
Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos
elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.
•
Džiovintuve įrengtas apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas. Prietaisui perkaitus, kaitinimo procesas pertraukiamas ir iš
džiovintuvo veršis tik šalto oro srovė. Prietaisui atvėsus, kaitinimas vėl automatiškai įsijungs.
•
Kaip papildomą saugumo priemonę rekomenduojame vonios kambaryje naudoti patikimą ne stipresnės nei 30 mA srovės
liekamosios srovės įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
•
Gamintojas už žalą, įvykusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar šio vadovo nurodymų nesilaikymo, neatsako.

Naudojimas
Įjunkite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą.
Džiovintuvas turi 3 temperatūros parinktis ir 2 galingumo parinktis, valdomas atskirais mygtukais, taigi iš viso 6 galimus
temperatūros-galingumo derinius. Trumpais paspaudimais valdydami šalto oro srovės mygtuką (C), galėsite užtvirtinti
suformuotą šukuoseną.
ON/OFF mygtukas, galingumo valdiklis (E)
Paspaudę ON/OFF mygtuką (E), įjungsite džiovintuvą. Nustatykite reikiamą srovės intensyvumą:
I – 1-a padėtis, silpna srovė;
→
→
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II – 2-a padėtis, stipri srovė.
Temperatūros valdymo mygtukas (D)
Nustatykite norimą temperatūrą:
O – 1-a padėtis, šalto oro srovė;
I – 2-a padėtis, šilto oro srovė;
II – 3-ia padėtis, karšto oro srovė.
Šalto oro srovė (C)
Paspaudus šį mygtuką ir laikant jį paspaustą, džiovintuvas su pertrūkiais pūs šaltą orą. Kad vėl būtų pučiama nustatytos
temperatūros oro srovė, tiesiog atleiskite šalto oro pūtimo mygtuką.
→ Baigę naudoti prietaisą, jį išjunkite, spustelėdami ON/OFF mygtuką (E).

Turmalino apdaila
Neigiamo krūvio jonai saugo nuo elektrostatinio krūvio ir yra naudingi plaukams. Todėl plaukų paviršius bus lygus ir panašus į šilką,
plaukai bus natūraliai drėkinami ir žvilgantys.

Antgalių naudojimas
Norėdami reguliuoti ir nukreipti oro srovę, naudokite antgalius.
•
Uždėkite antgalį ir spausdami užmaukite tiesiai ant džiovintuvo (1a pav.).
•
Norėdami nuimti antgalį, tiesiog traukite jį rodyklės kryptimi ir taip numaukite nuo džiovintuvo (1b pav.).

Valymas ir priežiūra
Prieš prietaisą valydami, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Prietaiso paviršių valykite tik minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu.
Nenaudokite tirpiklių ar šveitimui skirtų priemonių.
Naudodamiesi prietaisu oro paėmimo angą (filtrą) saugokite nuo plaukų.
Kad pasiektumėte geresnių rezultatų, reguliariai valykite galinį filtrą minkštu šepetėliu. Norėdami išvalyti filtrą, darykite
taip:
o Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę (2a pav.) ir jį nuimkite.
o Minkštu šepetėliu išvalykite filtrą ir oro įleidimo angą (3 pav.).
o Atgal užmaukite filtrą ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos (2b pav.).

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą
reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre.
Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir
Jūsų sveikatai.
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