
	
	
 

Plaukų džiovintuvas UPGRADE ALPHA CODE 
 UG99 

 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką. 
 

 
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra 
sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo 
susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus). 
Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali. 
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai. 
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu. 
 
APRAŠYMAS 
 
Alpha Code plaukų džiovintuvas – itališkos kokybės iš dizaino kūrinys, užkariavęs daugelio grožio industrijos atstovų širdis, 
šiandien pasiekiamas kiekvienam. Plaukų grožiui palaikyti svarbus kiekvienas plaukų priežiūros etapas, todėl Upgrade 
linijos džiovintuvai puoselėja plaukus kiekvieno džiovinimo metu. 
Alpha Code yra profesionalus Upgrade prekės ženklo plaukų džiovintuvas, kompaktiškas ir ypač lengvas – sveriantis tik 
400 g, nevargina riešo bei rankų, padeda išvengti profesinių traumų ir su jomis susijusio skausmo. 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• išskirtinis, nuolatinės srovės indukcinis variklis Long Live 
• lengvas – tik 400 g svorio 
• didelis našumas ir mažos energijos sąnaudos: 1800/2000 efektyvių vatų galios 
• didelis oro srovės greitis 
• 2 oro srovės greičiai, 2 skirtingų temperatūrų oro srautas, šaltis 
• neslidi, minkšta apdaila 
• nesipinantis laidas 

 
INSTRUKCIJOS 
 
Prietaisas turi tris mygtukus: 

• mygtuką, kuriuo reguliuojamas oro srovės karštis 
• mygtuką, kuriuo reguliuojamas oro srovės stiprumas 
• šaltos oro srovės mygtukas 

 
Naudokite džiovintuvo antgalį džiovinimo metu, kad sukoncentruotumėte oro srovę. Rekomenduojama bent kartą per 3 
mėnesius pakeisti arba išplauti džiovintuvo filtrą, esantį galinėje džiovintuvo pusėje. 
 
 
 



	
ĮSPĖJIMAI 
 

1. Prieš naudojimą patikrinkite maitinimo lizdo įtampą ir nejunkite į tą patį maitinimo lizdą kitų prietaisų vienu metu. 
2. Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka prietaiso įtampą. 
3. Nepalikite įjungto prietaiso, jei jo nenaudojate. 
4. Po naudojimo išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą 

– laikykite už kištuko. 
5. Nedelsiant išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, jei pastebėjote netolygų prietaiso veikimą. 
6. Nepažeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Jei maitinimo laidas buvo pažeistas, išjunkite prietaisą iš maitinimo 

lizdo. 
7. Nenumeskite prietaiso. 
8. Nenaudokite prietaiso šalia dujų arba kitų degių medžiagų (benzino, aerozolinių purškiklių ir kt.). 
9. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nenaudokite jo šalia vonių ar kitų indų su vandeniu. 
10. Nenaudokite tirpiklių prietaiso valymui. 
11. Nekiškite daiktų į prietaisą ar arti jo, nes tai gali trukdyti oro srovės praėjimui. Jei į prietaiso vidų netyčia pateko 

daiktas, džiovintuvo mentės sustos. Tokiu atveju, visiškai išjunkite prietaisą, pašalinkite daiktą iš jo vidaus, 
prietaisas vėl veiks normaliai. 

12. Džiovintuvo antgalis įkaista, kai prietaisas yra naudojamas. Būkite atsargūs ir antgalio nelieskite, jei prietaisas 
naudojamas. 

13. Nenukreipkite oro srovės į akis ar kitas jautrias kūno dalis. 
14. Prietaisas gali būti naudojamas tik plaukų džiovinimui ir formavimui. 

 
 

 
Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami 
išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite 
siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės 
grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. 
 

 
 


