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Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu 
anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame 
naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį 
prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės 
pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos 
kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę. Atsargiai 
išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE 
ATEIČIAI.
■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 

8  metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba 
neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, 
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta 
atitinkamus pavojus.

■ Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. 
■ Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 

prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų 
už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

■ Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti 
turi įgaliotojo techninės priežiūros centro 
meistras, kad būtų išvengta pavojingos 
situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei 
jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

Įspėjimas!
Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
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Įspėjimas!
Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, 
dušų, kriauklių arba kitų talpų su 
vandeniu.

■ Jei prietaisu naudojatės vonios kambaryje, 
juo pasinaudoję, atjunkite jį nuo elektros 
lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia 
esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai 
prietaisas yra išjungtas.

■ Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, 
vonios kambario elektros grandinėje 
rekomenduojama įrengti maks. 30  mA 
nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite 
su elektriku.

• Prieš įjungdami šį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo 
esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros 
lizdo įtampą. 

• Jokiu būdu nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti su šiuo 
prietaisu arba nebuvo išskirtinai rekomenduoti gamintojo.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo 
pramoninėje aplinkoje arba lauke.

• Nepurkškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito 
skysčio. Nepanardinkite jo į vandenį arba kokį nors kitą skystį. 
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• Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su 
vandeniu ar drėgme.

• Nestatykite šio prietaiso šalia atviros liepsnos ar šilumą 
skleidžiančių įrenginių. 

• Nedėkite maitinimo kabelio šalia karštų arba ant aštrių daiktų. 
Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį 
nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo neužkliūtų. 

• Užtikrinkite, kad veikiant prietaisui nebūtų blokuojamos 
įsiurbimo ir išleidimo angos. Jei užblokuosite bet kurią iš angų, 
prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo 
lizdo ir palaukite kelias minutes, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami 
prietaisą, pašalinkite kliūtį, blokuojančią įsiurbimo ar išleidimo 
srautą.

• Po kiekvieno naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
• Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už 

kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti 
maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Ištraukite kabelį iš 
maitinimo lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką. 

• Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, 
neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi prietaiso 
remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame 
aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį 
prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
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PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS
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1 Oro išpūtimo angos
2 Vėsaus oro impulsų suaktyvinimo mygtukas
3 Maitinimo lygio jungiklis
4 Vėsaus oro indikatoriaus lemputė
5 Jonizacijos indikatoriais lemputė
6 Nuimamos oro įsiurbimo angos grotelės

7 Nuimamas oro koncentratorius
8 Jonizavimo mygtukas (neparodytas, yra rankenos 

galinėje dalyje)
9 Užlenkiama rankena
0 Pakabinimo kilpa
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PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite galvą šampūnu ir ištepkite plaukus 
kondicionieriumi: taip bus lengviau iššukuoti plaukus. Nusausinkite išplautus plaukus rankšluosčiu 
ir iššukuokite juos.

2) Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Jungikliu A4 nustatykite pageidaujamą galios lygį.

Jungiklio A3
nustatymas

Galios lygis

0
1
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Išjungta
Žemos temperatūros nuostata ir švelnus oro srautas, naudojamas lėtai suformuoti šukuoseną.
Žemos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas lengvai suformuoti 
šukuoseną.
Aukštos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas greitai išdžiovinti plaukus.

 Jonizatoriaus funkcija
 Spustelėjus mygtuką A8, suaktyvinama jonizacijos funkcija, kurios metu išskiriami neigiami jonai. Jie jūsų 

plaukuose neutralizuoja statinį krūvį ir suteikia jiems blizgumo bei gyvybingumo.

 Šukuosenai už� ksuoti laikykite impulso mygtuką A2 nuspaustą visą laiką, kai formuojate šukuoseną vėsiu oru.

Patarimas:
Kad šukuosena ilgiau laikytųsi, rekomenduojame naudoti specialius plaukų priežiūros produktus, pvz., 
plaukų laką, putas ar gelį.

3) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį: perstumkite jungiklį A3 į 0 padėtį ir atjunkite nuo maitinimo 
lizdo. Plaukų džiovintuvą galima sandėliuoti arba nešti užlenkus rankeną A9.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami plaukų džiovintuvą, būtinai išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. 
• Pašalinkite plaukus, galimai įstrigusius oro įsiurbimo arba išleidimo angose. Pasukite groteles A6 ant plaukų 

džiovintuvo pateikto atrakintos spynos ženklo kryptimi. Nuimkite groteles A6 ir ištraukite plaukus iš oro 
įsiurbimo angos. Sumontuokite groteles A6 ant plaukų džiovintuvo ir pasukite jas užrakintos spynos ženklo 
kryptimi. Patikrinkite, ar grotelės A6 tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.

• Kad nuvalytumėte išorinį paviršių, galite panaudoti šluostę, švelniai sudrėkintą neutralaus valiklio tirpalu. 
Nusausinkite paviršių, kurų nušluostėte drėgna šluoste.

• Jokiu būdu nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kitą skystį. Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo 
priemonių, alkoholio, benzino ar pan. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalus įtampos intervalas ........................................................................................................220−240 V 
Nominalus dažnis ....................................................................................................................................50 Hz
Nominali galios įvestis .........................................................................................................................1 800 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė ............................................................................................... II 
Triukšmo lygis .....................................................................................................................................67 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 67 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso 
galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:
II klasė – Apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
UTILIZAVIMĄ
Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, 
perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. 
Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, 
senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.
Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri 
kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, 
teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje.
Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos 
nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos 
teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie 
tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.


