
 

 

iTera-Classic 
 

 

Spoštovani uporabnik 

Zahvaljujemo se vam za nakup iTera - Classic naprave. 

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave skrbno preberete priložena navodila za 

uporabo. 

 

 

Opis izdelka/naprave: 
 

Izgled in dimenzije naprave: (glej priloženo sliko) 

Model naprave:  DS-313 

Napetost:   220V 

Frekvenca:   50 Hz 

Moč:    800W 

Hitrost:   3 stopnje 

 

 

Opis garancije: 
 

1 leto garancije (od dneva nakupa) 
 

1. V  primeru, da ugotovite, da je izdelek pokvarjen zaradi napake v materialu ali 

proizvodnji, se v času garancijske dobe obrnite na našo službo za pomoč strankam oz. 

na lokalnega predstavnika navedenega na embalaži izdelka. 
 

2. Po preteku garancijske dobe bo podjetje zagotavljalo storitve popravil in 

vzdrževanja - stroški se zaračunajo kupcu. 
 

Garancija ne velja v naslednjih primerih: 

1. Po preteku garancijskega roka. 

2. Fizičnih poškodb zaradi neupoštevanja priloženih navodil za uporabo. 

3. Druge okoliščine, pri katerih garancija ne velja: 

► Napačno ravnanje z napravo. 

► Okvare ali poškodbe zaradi nepooblaščenega popravila. 

►  Okvare ali poškodbe zaradi padca in udarca. 
 

Varovanje okolja: 

■ Ta naprava je varna za okolje pri uporabi za 10 let 

■ Varovanje okolja pomeni, da naprava ni škodljiva za ljudi in je okolju prijazna. 

 

OPOZORILO: 

 

1. Pred uporabo natančno preberite vsa navodila. 

 



 

 

2. Ravnajte previdno. Naprava je opremljena s kristalno cevjo, izogibajte se udarcem 

ali padcu naprave. 
 

3. Ne blokirajte dovoda in izstopa zraka, da preprečite pregrevanje. 
 

4. Pred uporabo s telesa odstranite vse kovinske predmete (uhane, verižice, 

zapestnice…) V primeru nošenja kontaktnih leč je le-te  potrebno pred uporabo na 

obrazu odstraniti. 
 

5. Za zaščito pred električnim udarom preprečite stik kabla, vtiča,  ali naprave z vodo 

ali drugimi tekočinami. 
 

6. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. 
 

7. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte za 

druge namene. 
 

8. Naprave ne uporabljajte predolgo (do max 1 uro). V napravi je nameščeno 

ponastavitveno termično varovalo za zaščito motorja pred pregrevanjem. V primeru   

pregretja morja, termično varovalo samodejno izključi napravo in ko se motor ohladi, 

se naprava lahko ponovno uporablja naprej. 
 

9. V primeru poškodbe napajalnega kabla naprave ne uporabljajte več. Zamenjavo 

mora izvesti proizvajalec, lokalni predstavnik ali druga pooblaščena oseba, da se s 

tem izognete nevarnostim. 

 

10. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb z zmanjšanimi fizičnimi, 

čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroki), ali oseb, ki nimajo izkušenj 

in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z 

navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost. 

Da se otroci ne bi igrali z napravo, naprave ne puščajte brez nadzora v njihovi bližini. 

 

11. Nikoli ne puščajte naprave brez nadzora, ko je le-ta vklopljena. 
 

12. Naprave ne vklapljajte, če se vam zdi, da je pokvarjena oz. ne deluje pravilno. 

Kontaktirajte servis za pomoč strankam oz. lokalnega predstavnika. 


