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Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu 
anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. Prietaisą naudokite 
tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, 
kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos 
kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą reikėtų pervežti, supakuokite jį į originalią pakuotę 
ir įdėkite į dėžę. 
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

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. 
Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. 
Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų 
už jų saugą atsakingas suaugęs.
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Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, 
dušų, kriauklių arba kitų talpų su 
vandeniu.

Jei prietaisą naudosite vonios kambaryje, 
po naudojimo atjunkite jį nuo elektros 
lizdo, kadangi vandens buvimas kelia 
pavojų net tada, kai prietaisas išjungtas.

Kaip papildomą apsaugą rekomenduojame 
sumontuoti likutinės srovės įrenginį (RCD), 
kurio nominalus srovės pertraukimo 
momentas neviršytų 30 mA. Pasitarkite su 
elektriku.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta 
įtampa atitinka elektros tinklo įtampą. 

• Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti 
gamintojo kaip leistini naudoti.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
• Nepurkškite ant prietaiso vandens ar kokio nors kito skysčio. Nenardinkite prietaiso į vandenį ar bet 

kokį kitą skystį. 
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
• Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą. 
• Nedėkite maitinimo laido šalia įkaitusių vietų arba virš aštrių daiktų. Ant maitinimo laido nedėkite 

sunkių daiktų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo neužliptų arba neužkliūtų. 
• Kai prietaisas veikia, įsitikinkite, ar įleidimo bei išleidimo angos nėra užblokuotos. Jei bet kokia 

anga yra užblokuota, prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir leiskite 
kelias minutes atvėsti. Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro įleidimo ir 
išleidimo angas.

• Po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.
• Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo 

laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką. 
• Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame aptarnavimo centre. Draudžiama 

naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeisti.
• Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių 

pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas aptarnavimo centras. Bandant 
be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.
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PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠAS
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1 Nuimamas oro koncentratorius
2 Šalto oro mygtukas (šalto oro srautas)
3 Temperatūros reguliavimo jungiklis
4 Greičio reguliavimo jungiklis
5 Pakabinimo kilpa

6 Guminė šono apsauga
7 Nuimamos oro įleidimo grotelės
8 Rankena
9 Elektros laidas
0 Difuzorius

FUNKCINIŲ MYGTUKŲ APRAŠAS 

Temperatūros reguliavimo jungiklis
3 Karštas oras
2 Šiltas oras
1 Šaltas oras

Greičio reguliavimo jungiklis
2 2-as greičio lygis
1 1-as greičio lygis
0 Išjungta
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PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite plaukus šampūnu ir ištrinkite juos kondicionieriumi. 
Tokiu būdu plaukai bus lengviau šukuojami. Plaukus nusausinkite rankšluosčiu ir iššukuokite.

2) Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. Pirmiausia pasirinkite temperatūrą (karštas, šiltas arba 
šaltas oras) naudodami temperatūros reguliavimo jungiklį A3, esantį ant plaukų džiovintuvo 
rankenos.

3)  Tada perjunkite plaukų džiovintuvą iš padėties „Išjungta“ į pirmą arba antrą greičio lygį naudodami 
greičio reguliavimo jungiklį A4.

 Jonizavimo funkcija
 Dėl nuolatinės jonizavimo funkcijos plaukų džiovintuvas kuria neigiamus jonus, kurie neutralizuoja 

statinę iškrovą plaukuose, todėl plaukai labiau žvilga ir atrodo sveikesni.

 Norėdami sutvirtinti šukuoseną, laikykite nuspaudę impulso mygtuką A2 visą laiką, kol formuojate 
plaukus šaltu oru.

 Difuzorius
• Naudodamos plaukų apimties didinimo priedą, suteiksite daugiau apimties savo plaukams, 

pakeldamos plaukus nuo pat šaknų.
• Nustatykite plaukų apimties didinimo priedą taip, kad jo „pirštai“ būtų nukreipti į jūsų galvą.
• Atsargiai judesiais pirmyn – atgal judinkite priedą mažame galvos plote, kol plaukai pradės judėti 

išilgai plaukų apimties didinimo priedo pirštų. Laikykite priedą šioje vietoje tol, kol plaukai išdžius, 
tada tęskite, vis pereidami nuo vienos galvos vietos prie kitos.

Patarimas.
Kad šukuosena išliktų ilgiau, rekomenduojame naudoti specialus plaukų gaminius, pvz., plaukų 
laką, putas arba želė.

4) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį pajudinę jungiklį A4 į padėtį 0 ir išjunkite jį iš 
maitinimo lizdo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami plaukų džiovintuvą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. 
• Pašalinkite visus plaukus, įstrigusius į oro įleidimo ir išleidimo angas. Pasukite groteles A7 prieš 

laikrodžio rodyklę. Nuimkite groteles A7 ir pašalinkite plaukus iš oro įleidimo angos. Vėl pritvirtinkite 
groteles A7 ir pasukite jas uždarytos spynos simbolio, nurodyto ant plaukų džiovintuvo, kryptimi. 
Patikrinkite, ar grotelės A7 yra tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.

• Išorinio paviršiaus valymui galite naudoti šluostę, šiek tiek sudrėkintą neutralaus valiklio tirpale. 
Drėgna šluoste nuvalytą paviršių nusausinkite.

• Niekada nekiškite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kokį nors kitą skystį. Valymui nenaudokite 
braižančių valymo priemonių, alkoholio, benzino ir panašių medžiagų.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..............................................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis  ............................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ......................................................................................................................... 2 200 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė ............................................................................................... II 
Triukšmo lygis .....................................................................................................................................70 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 70 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį 
(atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

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

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS 
MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių 
prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, 
atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 
pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir 
žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos 
apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


