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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

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

 

 
ĮSPĖJIMAI 
 
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. 
 
Po prietaiso naudojimo vonios kambaryje, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Net išjungtas prietaisas kelia pavojų, jei jis 
yra šalia vandens šaltinių. 
 

 
Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvės ar kitos talpos su vandeniu. 
 

 
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai. Išpakavę 
prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms,  prietaiso 
nenaudokite ir susisiekite su pardavėju. Pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi 
vaikams nepasiekiamoje vietoje - jos gali tapti pavojaus šaltiniais.  
 

INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI 
 

PAVOJUS/ĮSPĖJIMAS/ATSARGIAI 
Nurodo atvejus, kai vienas ar keli prietaiso elementai gali daugiau ar mažiau pakenkti naudotojo saugumui. 
 

Įspėja naudotoją laikytis tam tikros darbo tvarkos, kad prietaiso naudojimas būtų saugus.  
 
Draudžia naudotojui atlikti tam tikrus veiksmus 

 

 
ĮSPĖJIMAI 
 

Prietaisas yra skirtas tik profesionaliam naudojimui. 
Saugokite nuo vaikų ir kūdikių. Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama. 
Nenaudokite prietaiso jei jis buvo numestas ar jo veikimas neįprastas. Dėl prietaiso remonto autorizuotame centre 
susisiekite su prietaiso pardavėju. 



 
Nemėginkite remontuoti ar modifikuoti prietaiso patys. 
Nepažeiskite, nemodifikuokite, nelankstykite ir nesukite prietaiso maitinimo laido. 
Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso maitinimo laido. 
Nenaudokite prietaiso, jei aplink jį apsuktas maitinimo laidas. 
Nesandeliuokite prietaiso aplink jį apsukę maitinimo laido. 
Nenaudokite prietaiso, jei prietaiso maitinimo laido kištukas, laikosi netvirtai maitinimo lizde. 
Nenaudokite prietaiso, neįjunkite ir neišjunkite jo iš maitinimo lizdo šlapiomis rankomis. 
Nesandeliuokite prietaiso vonios kambaryje ar patalpose, kuriose yra didelis drėgmės kiekis. Nelaikykite prietaiso vietose, 
kuriose ant jo gali lašėti vanduo. 
Neužkimškite prietaiso angų ir nedėkite į jį svetimkūnių. 
Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholio, tirpiklių, benzino, aerozolinių purškiklių, nagų lako valiklių 
ir kt.). 
Nepanardinkite prietaiso vandenyje. 
Nelaikykite prietaiso arti kūno dalių, nes prietaisas naudojimo metu įkaista. Visada laikykite prietaisą už rankenos. 
Nelieskite oro išpūtimo angos, angalių, difuzoriaus nes naudojimo metu jie įkaista. 
Nenaudokite prietaiso be filtro. 
Iki galo įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą. Nenaudokite ilgintuvų. 
Visada įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso. 
Visada išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. 
Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą – laikykite už kištuko. 
Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. 
 

 
GEDIMŲ AR VEIKIMO SUTRIKIMŲ ATVEJU 
 

Gedimų ar veikimo sutrikimų atveju, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir išjunkite jį iš maitinimo lizdo. 
Prietaisas turi šiluminės saugos sistemą. Perkaitimo atveju (pvz., dėl svetimkūnio oro paėmimo angoje), aktyvuojama šalto 
oro funkcija. Tokiu atveju, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Palaukite kelias minutes, kol prietaisas          

atvės. Prieš įjungiant prietaisą išvalykite filtrą. 
 
APRAŠYMAS 
 
Zephyr yra profesionalus, naujos kartos, modernus ir išskirtinai lengvas plaukų džiovintuvas, aprūpintas pažangiomis 
technologijomis. Skaitmeninis bešepetis variklis sukasi itin dideliu greičiu (110 000 aps./min.) ir yra sukurtas ilgam darbui 
(daugiau nei 2500 valandų). Profesionalus plaukų džiovintuvas “ELITE ZEPHYR” – tyliausias plaukų džiovintuvas savo 
klasėje (75 db), neskleidžia jokių aštrių, ausiai nemalonių garsų. Galingas džiovintuvo oro srautas sutrumpina džiovinimo 
laiką, todėl plaukus šiuo džiovintuvu išdžiovinsite greičiau nei naudodami įprastus plaukų džiovintuvus. Extra-ion Shine 
technologija suteikia plaukams išskirtinį blizgesį. Džiovintuve esančios LED lemputės padeda greitai ir nesudėtingai valdyti 
nustatymus (iki 12 galimų konfigūracijų), o dėl Memory (atminties) funkcijos paprastai nustatysite paskutinius naudotus 
nustatymus. Oro surinkimui naudojami du apsauginiai filtrai: kempininis/porėtas filtras (nuo dulkių) ir mikroperforuotas 
plieninis filtras. Įjungus savaiminio išsivalymo funkciją, variklis sukasi priešinga kryptimi, todėl valymas atliekamas giliau ir 
kruopščiau. 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Didelio greičio bešepetis skaitmeninis variklis – 110000 aps./min; 
• Ilgas tarnavimo laikas: daugiau nei 2500 darbo valandų; 
• Žemas triukšmo lygis: tik 75 db; 
• Itin lengvas 299 g.; 
• Galingas oro srautas; 



 
• Speciali jonų (Shine) technologija žvilgantiems, nesiveliantiems plaukams; 
• LED indikatorius padeda greitai ir nesudėtingai valdyti nustatymus; 
• 12 galimų funkcijų konfigūracijų; 
• Memory funkcija; 
• 1800 W; 
• 3 oro srovės stiprumo nustatymai, 4 temperatūros nustatymai, šalto oro srovė; 
• 3 metrų ilgio maitinimo laidas; 
• Memory funkcija 
• Savaiminio išsivalymo funkciją; 
• Du apsauginiai filtrai: kempininis/porėtas filtras (nuo dulkių) ir mikroperforuotas plieninis filtras; 
• Pridedamas difuzorius bei du skirtingų dydžių antgaliai. 

 
PRIETAISO PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS 
 
Prietaisas turi šiuos mygtukus: 

• įjungimo/išjungimo mygtuką (2); 
• oro srovės stiprumo reguliavimo mygtuką (3);  
• temperatūros reguliavimo mygtuką (4); 
• šaltos oro srovės mygtuką (5). 

 
(3) ir (4) mygtukai turi LED indikatorius, žyminčius pasirinktą funkcijos 
intensyvumą: mėlyna – oro srovės stiprumas, raudona – temperatūra. 
Paspaudus mygtuką (5), išjungiama karšto oro srovės funkcija, taip pat 
išsijungs ir ją žyminčios raudonos spalvos LED lemputės. Dar kartą 
paspaudus mygtuką (5), karšto oro srovės funkcija bus vėl įjungta. 
 
Naudokite džiovintuvo antgalį džiovinimo metu, kad sukoncentruotumėte oro 
srovę. Rekomenduojama bent kartą per 3 mėnesius pakeisti arba išplauti 
džiovintuvo filtrą, esantį galinėje džiovintuvo pusėje. 
 
 
PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 
Prieš valant prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Naudokite sausą arba truputėlį sudrėkintą šluostę. 
 
Filtro valymas 
 
Atsukite filtro dangtelį (6) ir specialiu šepetėliu arba minkštu dantų šepetėliu išvalykite mikroperforuotą plieninį filtrą.  Taip 
pat galite naudoti spiritu sudrėkintą šluostę. 
Išimkite kempininį/porėtą filtrą, apsaugantį prietaiso vidų nuo plaukų, ir jį išvalykite. Filtrui nusidevėjus, pakeiskite jį nauju. 
Uždėkite filtro dangtelį ir įjunkite prietaisą į maitinimo lizdą. Vienu metu nuspauskite mygtukus (4) ir (5) ir palaikykite 2 
sekundes. Automatinio filtro valymo funkcija bus įjungta. Prietaisas aktyvuos šią funkciją, trunkančią 15 sekundžių, 
pakeisdamas oro srovės kryptį, taip pašalindamas likusius nešvarumus.  
Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso našumą, rekomenduojama prietaisą valyti reguliariai (kasdien, jei naudojimas labai 
intensyvus; arba kartą per savaitę). 
 

 

 

 

 



 
 

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. 
 

 
 


