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Naudojimo vadovas ir 
garantija
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LT - NAUDOJIMO VADOVAS IR GARANTIJA

DĖMESIO! Tik profesionaliam naudojimui skirti prietaisai.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Mūsų produktai atitinka su „CE“ ženklinimu susijusias direktyvas. 

II klasės arba dvigubos izoliacijos simbolis reiškia, kad produktas suprojektuo-
tas taip, jog nereikalingas įžeminimas. Šie produktai pagaminti taip, kad dėl 
vieno gedimo naudotojas neprisilies prie pavojingos įtampos, nes korpusas 
yra pagamintas iš izoliuojančios medžiagos.

Šis simbolis reiškia, kad produktas atitinka naujose taikomose aplinkos apsau-
gos direktyvose nustatytus reikalavimus ir pasibaigus jo naudojimo laikui turi 
būti atitinkamai šalinamas. Vietinėse institucijose paprašykite informacijos, 
susijusios su atliekų šalinimui skirtomis vietomis. 

Šis simbolis (paprastai pateikiamas kartu su aprašymu) nurodo, kad naudoto-
jas turi perskaityti svarbias operacijas ir instrukcijas.

DĖMESIO! KARŠTI PAVIRŠIAI.
NUSIDEGINIMO PAVOJUS

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, kriauklių arba kitokių indų su vandeniu.

BENDRI PERSPĖJIMAI APIE SAUGĄ

Kad išvengtumėte žalos arba pavojų dėl netinkamo naudojimo, 
kruopščiai vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Jei produk-
tas vėliau bus perleistas kitiems asmenims, kartu perduokite ir 
instrukcijų vadovą.

PRODUKTO IŠPAKAVIMAS IR PATIKRA
Ištraukite produktą iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas, nėra matomų gabeni-
mo metu padarytų pažeidimų požymių. 
Kilus abejonėms nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į artimiausią Techninės pagalbos 
centrą (skaitykite „Techninės pagalbos centrai (IT)“, nurodytą šiame vadove).

DĖMESIO! PAVOJUS VAIKAMS. 
Pakuotės dalis (plastikinius maišelius, polistirolo putas ir t. t.) 
saugokite nuo vaikų, nes tai – potencialūs pavojaus šaltiniai.

PERSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS SAUGOS
Naudojant elektrinius prietaisus reikia vadovautis kai kuriomis pagrindinėmis 
taisyklėmis.

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį arba į kitą skystį! Nelieskite 
prietaiso, jei jis įkrito į kokį nors skystį.

PERSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, kriauklių arba 
kitų indų su vandeniu!

Ypač:
• niekada nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis;
• nenaudokite prietaiso plikomis kojomis;
• netraukite maitinimo laido arba prietaiso, kad ištrauktumėte kištuką iš lizdo;
• saugokite prietaisą nuo gamtos reiškinių (lietaus, saulės ir t. t.);
• neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
• Kai prietaisas naudojamas vonios patalpoje, panaudoję atjunkite jį nuo maitini-

mo, nes šalia esantis vanduo gali kelti pavojų net kai prietaisas yra išjungtas.
• Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo netraukdami už laido. 
• Niekada neneškite prietaiso laikydami už elektros laido. 
• Laikykite maitinimo laidą ir prietaisą atokiau nuo karštų paviršių.
• Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso kai laidas susiraizgęs arba sulenktas.
• Nenaudokite produkto, jei laidas arba kitos dalys atrodo pažeistos. Jei maitinimo 

LTOriginalių instrukcijų vertimas
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laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba 
panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus. 

• Papildoma apsauga užtikrinama buitiniame elektros tinkle įrengus apsauginį 
prietaisą nuo gedimo srovių kai nominali veikimo srovė neviršija 30 mA. 

• Dėl papildomos informacijos rekomenduojama kreiptis į patikimą elektriką. Šių 
elektros prietaisų sauga atitinka patvirtintas technines taisykles ir su elektros 
prietaisų sauga susijusius įstatymus.

• Nepalikite kištuko įkišto į maitinimo lizdą be reikalo ir geriau ištraukite jį, kai 
prietaisas nenaudojamas.

• Pastatykite produktą ant plokščių ir stabilių paviršių atokiau nuo karščio šaltinių.
• Triukšmas: garso slėgio (numatytasis A) lygis yra mažesnis nei 70 dB (A).

BENDRI PERSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO
NAUDOJIMAS
Plaukų džiovintuvas buvo sukurtas ir pagamintas žmogaus plaukų džiovinimui ir for-
mavimui.

NETEISINGAS NAUDOJIMAS:
naudokite prietaisą tik pagal numatytą paskirtį, nenaudokite su 
perukais, gyvūnų kailiu arba bet kokia kita medžiaga, kuri nėra 
žmogaus plaukai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei 
prietaisas nebuvo naudojamas tinkamai.

Nevyniokite laido aplink prietaisą, kad nesugadintumėte laido ir 
išvengtumėte bet kokio susijusio pavojaus.

Techninės savybės yra nurodytos ant išorinės pakuotės, o nurodymai pateikiami prie 
paties gaminio pritvirtintoje plokštelėje.
• Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka prietaiso techninių duomenų plokštelėje 

pateiktus duomenis.
• Laikykite atokiau nuo vaikų. Vaikai negali naudoti ir žaisti su prietaisu.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo aštuonerių metų ir asmenys su mažesniais fizini-

ais, judėjimo arba protiniais gebėjimais bei patirties ar žinių neturintys asmenys, jei 
jie prižiūrimi ir yra informuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta pavojus.

• Valymo ir priežiūros darbus neturi dirbti vaikai be priežiūros. 
• Kad užtikrintumėte optimalų ir visiškai saugų veikimą, prietaisui nukritus arba 

stipriai susitrenkus, patikrinkite jį įgaliotame pagalbos centre.
• Nepalikite servetėlių arba panašių daiktų šalia prietaiso.
• Maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso.
• Panaudoję, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
• Niekada nekiškite objektų į prietaiso angas ir saugokite, kad į jas neįkristų 

pašaliniai objektai.
• Prietaiso niekada negalima naudoti aplinkoje, kur yra didelė koncentracija aero-

zolio produktų (purškalo) ir produktų, kuriuose išsiskiria deguonis.
• Plaukų džiovintuvas turi nuo perkaitimo saugantį įtaisą. Perkaitimo atveju, 

šildymas sustabdomas ir pučiamas tik šaltas oras. Atvėsus vėl automatiškai 
įsijungia šildymas.

BENDRAS APRAŠYMAS
Atsižvelgdami į modelį žiūrėkite paveikslą [1] arba [2].
Plaukų džiovintuvas su atskirais mygtukais oro srautui [A] ir temperatūrai [B].
A – Įj.-išj. („ON-OFF“) ir oro srauto reguliavimo jungiklis
B – Temperatūros reguliavimo mygtukas
C – Šalto oro srovės mygtukas
D – Priekinės grotelės
E – Išimamas filtras
F – Kreipiamasis skridinys
G – Maitinimo laidas
H – Oro koncentratorius
I – Oro difuzorius (jei numatytas)
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NAUDOJIMO PASKIRTIS

Šis prietaisas yra skirtas naudoti komercinėse vietose.

Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Plaukų džiovintuvas turi 3 temperatūros lygmenis ir 2 oro srauto greičius, kuriuos ga-
lima pasirinkti atskirais jungikliais. Jei prietaisas turi šalto oro mygtuką [C], jį galima 
įjungti šukuosenai formuoti.

Įj./išj. jungikliu („On/Off“) [A] įjunkite prietaisą ir pasirinkite pageidaujamą greitį:
0  0 = IŠJUNGTAS

  I = vidutinis oro srautas
  II = stiprus oro srautas

Paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką [B] ir pasirinkite pageidaujamą ly-
gmenį:

 I = žema temperatūra
  II = vidutinė temperatūra
  III = aukšta temperatūra

Panaudoję, prietaisą išjunkite įj./išj. („On/Off“) mygtuku [A].
Ištraukite maitinimo laidą [G] iš maitinimo lizdo netraukdami už laido arba prietaiso. 
Vėl padėkite prietaisą ant stabilaus paviršiaus nevyniodami maitinimo laido 
aplink patį prietaisą.

Šalto oro („Cold Shot“) mygtukas [C]
Jei prietaisas turi šį mygtuką, jį galima naudoti garbanoms fiksuoti.
Laikant paspaustą šalto oro mygtuką, plaukų džiovintuvas gali būti greitai perjungtas 
į šalto oro pūtimo ir garbanų fiksavimo režimą.
Norint grįžti prie nustatytos temperatūros, pakanka atleisti mygtuką.

Oro koncentratoriaus [H] naudojimas
Naudojant koncentratorių, oras tiekiamas tiesiogiai į šukuosenos formavimui skirtą 
šepetį.
Uždėkite koncentratorių ir paspauskite jį plaukų džiovintuvo korpuso link (3a pav.). 
Koncentratorių galima nuimti traukiant jį rodyklės b nurodyta kryptimi (3b pav.).

Prieš nuimdami palaukite, kol antgalis atvės.

Oro difuzoriaus [I] naudojimas
Jei prietaisas turi difuzorių, jį galima naudoti purumą suteikiančiam džiovinimui.
Uždėkite difuzorių ir spauskite plaukų džiovintuvo korpuso kryptimi (4a pav.).
Difuzorių galima nuimti traukiant jį rodyklės b nurodyta kryptimi (4b pav.).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prietaisui arba jo daliai sugedus arba ją pažeidus, prietaisą turi pa-
tikrinti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba, bet kokiu 
atveju, panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta bet kokio 
pavojaus. Naudotojas pats negali išmontuoti prietaiso.

Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

BENDRAS VALYMAS
Bent jau kartą per savaitę nuvalykite visą prietaisą.
Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniu ir ne-
merkite jo į vandenį.
Valykite prietaisą tik minkšta šluoste, kurią galite truputį sudrėkinti. 
Nenaudokite braižančių tirpiklių arba valiklių! 

FILTRO VALYMAS
Tam, kad prietaisas laikui bėgant ir toliau veiktų puikiai, rekomenduojama reguliariai 
valyti filtrą [E]:
• kasdien, jei naudojate intensyviai ir nuolat
• du kartus per savaitę, jei naudojate vidutiniškai
• kartą per mėnesį, jei naudojate tik retkarčiais.
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Gamintojas pasilieka teisę bet kokiu metu be jokio išankstinio perspėjimo atlikti pakeitimus 
ir (arba) pakeisti dalis, kai tai atrodys reikalinga, kad visada suteiktų patikimą, ilgaamžį ir 
pažangių technologijų produktą.

Šiam tikslui atlikite nurodytus veiksmus:
1. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę (5a pav.) ir išimkite jį.
2. Išimkite filtro tinklelį, jei jis naudojamas (5b pav.).
3. Nuvalykite tinklelį ir filtrą minkštu šepetėliu (5c pav.).
4. Vėl uždėkite tinklelį ant filtro ir užkabinkite filtrą už prietaiso korpuso, pasukdami 

laikrodžio rodyklės kryptimi, kol visiškai užkabinsite (5a pav.).

 5a pav.

 5b pav.

 5c pav.

Nenaudokite be tinklelio, nes plaukai gali būti įsiurbti į produkto 
vidų.

ŠALINIMAS
Produkto pakuotė yra sudaryta iš perdirbamų medžiagų. Suskirstykite dalis 
pagal jų tipą ir šalinkite pagal su gamtos apsauga susijusius galiojančius 
įstatymus. 

Pagal Europos direktyvos 2012/19/ES (dėl EEĮ atliekų) nuostatas, nenau-
dojamas prietaisas turi būti atitinkamai šalinamas jo naudojimo ciklo pa-
baigoje. Direktyva susijusi su prietaisą sudarančių medžiagų perdirbimu ir 
padeda sumažinti poveikį aplinkai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės 
į vietinę atliekų šalinimo instituciją arba į prietaiso pardavėją.

GARANTIJA
Garantija taikoma taikomuose įstatymuose nustatytą laiko tarpą, pradedama skai-
čiuoti nuo įsigijimo datos ir apima remonto išlaidas. 

Garantija taikoma 1 arba 2 metus, atsižvelgiant į galutinio naudotojo tipą, kaip numa-
tyta Europos direktyvoje 1999/44/EB.

Garantija galioja tik pateikus liudijimą su antspaudu ir pardavėjo parašu, kuriame turi 
būti nurodyta pirkimo data. Užtenka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos 
datos. 

Garantija taikoma prietaiso kokybės defektams, susijusiems su medžiagomis arba 
gamyba. „Gamma Più“ įsipareigoja nemokamai sutaisyti arba pakeisti tas dalis, kurios 
garantiniu laikotarpiu jos sprendimu bus netinkamos dėl medžiagos arba gamybos 
defektų.

DĖMESIO! Garantija panaikinama tuo atveju, kai nustatomi tiesioginiai 
pirkėjo veiksmai arba neįgaliotų darbuotojų pakeitimai.

GARANTIJA NETAIKOMA, KAI:
• žala padaryta dėl netinkamo naudojimo, neteisingos priežiūros arba pažeidimų 

gabenimo metu;
• žala padaryta nesilaikant naudojimo instrukcijų;
• žala padaryta, kai prietaisas naudotas su neteisinga maitinimo įtampa;
• prietaisuose sumontuoti kitų gamintojų priedai;
• sugenda įprastai nusidėvinčios dalys.

TECHNINĖ PAGALBA
Dėl bet kokių remonto darbų žiūrėkite šiame vadove nurodytus „Techninės pagalbos 
centrus (IT)“, kad galėtumėte kreiptis į arčiausiai esantį pagalbos centrą ir nurodyti 
produkto modelį.
Atnaujintą pagalbos centrų sąrašą rasite interneto svetainėje: 
www.gammapiu.it
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