
PHOENIX ZEPHIR käyttöohje 

Käyttö: 
Phoenix Zephir kuivain on tarkoitettu koirien ja kissojen turkin kuivaamiseen. Phoenix Zephir on erittäin 

tehokasturkinkuivaaja.  On suositeltavaa kuivata yhtäjaksoisesti vain 15 minuuttia kerrallaan. 

Lämpövastuksella varustetuissa malleissa (RV) tulee pienentää vastuksen lämpötilaa tai pienentää 

puhallistehoa, kun puhaltavan ilman lämpötila on riittävä. 

Turkkia kuivatessa tulee pitää kuivaimen suulake riittävän kaukana eläimestä, eikä samaa kohtaa tule 

puhaltaa yli kymmentä sekuntia kerrallaan. Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, suosittelemme 

käyttämään kuivatessa pehmeää harjaa, jotta eläimen iho ei ärsyynny. 

TURVALLISUUSOHJEET 
� Liitä laite verkkovirtaan ja tarkasta, että jännite on oikea (220/240 V). 

� Phoenix Zephir kuivainta tulee käyttää vain sen alkuperäisellä jalustalla tai muulla merkkikohtaisella 

lisävarusteella. 

� Laitetta ei saa päästää kosketukseen veden kanssa, eikä siihen tule koskea märillä käsillä, koska siitä voi 

� aiheutua sähköiskun vaara. 

� Laite tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. 

� Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohto tai moottori on vioittuneita. 

� Pistotulpasta tulee pitää kiinni aina laitetta kytkettäessä pistoasiaan ja irrotettaessa pistorasiasta. 

� Verkkojohtoa ei pidä solmia, kuroa tai kieriä, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. 

� Ennen käyttöä tulee tarkastaa, että kuivain on koottu oikein ja että se on puhdas. 

HUOLTO 
� Laitetta ei tule missään tilanteessa avata eikä sinne tulee työntää teräviä esineitä, kuten 

ruuvimeisseliä. 

� Ennen puhdistusta laite tulee irrottaa pistorasiasta. 

� Erityistä huomiota tulee kiinnittää ilman sisäänottofiltterin puhtauteen. Suodattimen voi pestä 

shampoolla ja vedellä viikoittain. Suodatin tulee kuivata huolellisesti, ennen sen takaisin kiinnittämistä. 

Pöly ja lika voivat heikentää laitteen tehokkuutta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAKUUKORTTI    

Phoenix Zephyr kuivaimessa on 1 (yhden) vuoden takuu toimituspäivästä lukien. 

Takuu on voimassa esitettäessä joko myymälässä varmennettu takuukortti tai ostokuitti / lähetyslista. 

� Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Tuote korjataan vai vaihdetaan uuteen. 

� Takuu ei ole voimassa mikäli ostaja on itse yrittänyt korjata laitetta. Takuu ei korvaa mikäli 

käyttöohjeita ei ole noudatettu. 

� Takuu ei korvaa laitteen väärinkäytöstä johtuvaa rikkoontumista. 

� Takuu ei korvaa tuotteen kastumisesta, pureskelusta tai sitä käytettäessä korkeissa lämpötiloissa (+40) 

johtuvia mahdollisia sähköiskuja. 

� Takuu ei kata laitteen aiheuttamia tai takuukorjauksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja. 

Mikäli laitteessa ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä maahantuojaan. 

Maahantuonti ja markkinointi: 
P. Mäkipeura Oy
Petenkoiratarvike.com
Sähkötie 2-6
01510 VANTAA
Puh: 0800 418410 (arkisin klo 9-18)
email: info@petenkoiratarvike.com


