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Svarīgi: lai paaugstinātu šīs ierīces lietošanas drošību, tās barošanai izmantoto
elektrotīklu ir ieteicams aprīkot ar diferenciālo aizsargslēdzi strāvas
stiprumam ne vairāk par 30 mA. Lai saņemtu sīkāku informāciju, vērsieties
specializētā dienestā.
Pirms lietošanas ierīcei ir jābūt pilnīgi sausai.
Nelietojiet ierīci ar ūdeni pildītu vannu, izlietņu vai čuguna radiatoru tuvumā.
Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem. Personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai prāta spējām un personas, kurām
trūkst nepieciešamo zināšanu vai pieredzes, ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šīm
personām ir nodemonstrēts, kā pareizi lietot ierīci, un tikai par viņu drošību
atbildīgo personu uzraudzībā.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem izjaukt vai tīrīt ierīci vai tās sastāvdaļas bez pieaugušo
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi, bet
vērsieties pie pilnvarota speciālista. Ja ir bojāts barošanas kabelis, tad tas ir
jānomaina servisa centrā, lai nepieļautu iespējamos riskus.
Ja ierīce tiek lietota vannas istabā, tad pēc tās lietošanas barošanas aukla ir
jāizņem no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums ir bīstams arī tad, kad ierīce ir
izslēgta.
Pieslēdziet fēnu tikai maiņstrāvas tīklam un obligāti pārliecinieties, vai tīkla
spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces korpusa.
Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā.
Nekad neatstājiet ierīci tādās vietās, kur tā varētu iekrist ūdenī vai citā
šķidrumā.
Ūdenī vai citā šķidrumā iekritušu elektroierīci nemēģiniet izvilkt, kamēr tā ir
pievienota elektrotīklam; nekavējoties izņemiet tīkla spraudni no
kontaktligzdas.
Pēc lietošanas fēnu vienmēr izslēdziet.
Vienmēr izņemiet tīkla spraudni no kontaktligzdas; nekad nevelciet, satverot
ierīces barošanas auklu.
Pievērsiet īpašu uzmanību, lai gaisa ieplūdes atvere un atvere gaisa
izvadīšanai vienmēr būtu neaizsegtas.
Pirms noliekat fēnu savā vietā pēc lietošanas, ļaujiet tam atdzist; nekad
neaptiniet auklu ap ierīci.
Neizmantojiet ierīci, ja tai ir jebkāds bojājums, ir bojāta barošanas aukla vai
ierīces nokrišanas gadījumā. Nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi, nogādājiet
to servisa centrā.

Svarīgi

Garantija

Šī ierīce atbilst elektroierīču drošības
noteikumiem. Ierīce ir apgādāta ar
aizsardzības termostatu un automātiski
izslēdzas pārkaršanas gadījumā. Pēc īsa
pārtraukuma lietošanā ierīce automātiski
ieslēdzas no jauna, tomēr pirms darba
turpināšanas pārliecinieties, vai gaisa
ieplūdes atvere un atveres gaisa izplūdei
nav piesārņotas.

Zepter garantē ierīces ražotāja vainas dēļ
radušos defektu novēršanu bez atlīdzības ar
šādiem nosacījumiem.

Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvām
2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EK un
standartam (EK) Nr. 1275/2008.
Lietošanas veids
Pārslēgšana
Ventilatora
iestatīšana
Temperatūra
0 = Izslēgts
gaiss
(=
1 = Vāja gaisa plūsma
gaiss
(=
2 = Stipra gaisa plūsma
karsts gaiss (= 2/MAX)

ātruma

1 = Silts
COOL)
2 = Karsts
1/ECO)
3 = Ļoti

FUNKCIJA COOL VAI COLD
Šī funkcija paredzēta matu cirtu fiksēšanai
pēc ieveidošanas, ar karstu vai vēsu gaisu
atsevišķām šķipsnām.
UZGALIS-KONCENTRĒTĀJS
Ar šo uzgali var precīzi virzīt plūsmu.
FILTRS
Fēnā zem gaisa ieplūdes restītēm ir
iemontēts noņemams filtrs. Tas paredzēts
putekļu un matu, kas varētu iekļūt ierīcē,
aizturēšanai.
Filtra tīrīšanu var veikt ar tekošu ūdeni. Šim
nolūkam vispirms jānoņem gaisa ieplūdes
restītes un pēc tam jāizņem filtrs. Pēc
iztīrīšanas ir jāpārliecinās, ka filtrs pirms
atkārtotas lietošanas ir pilnīgi sauss.
Pēc iztīrīšanas uzstādiet atpakaļ filtru un pēc
tam gaisa ieplūdes restītes.

1. Garantija ir spēkā ar nosacījumiem, ko
nosaka oficiālais izplatītājs tās valsts
teritorijā, kurā ierīce ir iegādāta.
Garantijas termiņš ir 24 mēneši, lietojot
ierīci mājas apstākļos. Garantijas termiņš
sākas ar ierīces iegādes brīdi. Ierīces
iegādes datums ir datums, kas norādīts
šajā garantijas apliecībā. Garantijas
apliecībai ir jābūt atbilstoši aizpildītai un
apstiprinātai ar pārdevēja zīmogu. Ierīces
iegādes datums var tikt apstiprināts ar
pārdevēja preces vai kases čeku.
2. Garantijas apkalpošana tiek veikta, tikai
uzrādot šo garantijas apliecību un preces
(kases) čeku.
3. Garantija ietver visu to ierīces defektu
novēršanu, kuri atklāti garantijas perioda
laikā un radušies ražotāja vainas dēļ.
Defektu novēršanu var veikt, salabojot
ierīci vai to nomainot. Garantija neietver
defektus vai bojājumus, kas radušies,
pieslēdzot ierīci spēkā esošajiem
standartiem
neatbilstošam
elektrotīklam, nepareizi lietojot ierīci, kā
arī neievērojot lietošanas noteikumus.
4. Netiek pieņemtas dažādas jebkāda veida
garantijas prasības, tai skaitā prasības
atlīdzināt kaitējumu, kas ierīcei ir
nodarīts no ārpuses, izņemot gadījumus,
kas ir paredzēti spēkā esošajos tiesību
aktos.
5. Garantijas apkalpošana tiek veikta bez
atlīdzības.
6. Garantija zaudē spēku, ja nepilnvarots
personāls ir izjaucis ierīces konstrukciju
vai remontējis ierīci.
Jebkura bojājuma gadījumā nogādājiet
pienācīgi iepakotu ierīci kopā ar aizpildīto
garantijas apliecību, kurā norādīts iegādes
datums un kura apstiprināta ar pārdevēja
zīmogu, kādam no mūsu pilnvarotajiem
servisa centriem vai ierīces pārdevējam,
kurš nodos to oficiālajam importētājam
garantijas remonta veikšanai.

TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vispirms obligāti
izņemt spraudni no kontaktdakšas!
Tīrīšanu var veikt ar mitru drānas gabalu.
Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst mazgāt
ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā!
Aizsargājiet fēnu no putekļu iekļūšanas
tajā. Gaisa ieplūdes restītes var tīrīt ar
suku vai otu.

Kategoriski aizliegts fēnu tīrīt, izmantojot
mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus,
alkoholu un dažādas ķimikālijas.

SVARĪGA PIEZĪME
Šajā instrukcijā aprakstītais matu fēns nav
paredzēts uzstādīšanai un lietošanai
sabiedriskās ēkās, vingrošanas zālēs,
atpūtas un sporta centros, klubos, pirtīs
un citās vietās ar lielu apmeklētāju skaitu

.

Simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma nozīmē,
ka šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kā sadzīves
atkritumus. Tā vietā izstrādājums ir jānodod
atbilstošā elektronisko un elektrisko ierīču
pieņemšanas
punktā
turpmākajai
utilizācijai.
Ievērojot izstrādājuma utilizācijas noteikumus, jūs
palīdzēsiet nepieļaut iespējamo kaitējumu videi un
cilvēku veselībai, kas var notikt, nepareizi rīkojoties ar
šādiem atkritumiem. Sīkāku informāciju par utilizāciju
varat saņemt, vēršoties vietējās pašvaldības iestādēs,
atkritumu apsaimniekošanas dienestos vai veikalā,
kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

