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Biztonság
Kérjük, a készülék használatakor vegye figyelembe az alábbi utasításokat:
7
7

7

7

7

7
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A készülék otthoni célra történő használatra lett tervezve.
Soha ne használja a készüléket se fürdőkádban, zuhanyfülkében, illetve vízzel teli mosdó felett, se vizes kézzel.

Ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy a készülék vízzel érintkezzen (ideértve a készülék tisztítását is).
Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb
hasonló tárgy közelében.
Ha a készüléket a fürdőszobában használja, fontos, hogy használat után
húzza ki a tápkábelt, mivel a készülék közelében lévő víz veszélyforrást
jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
 a még nem lenne használatban, úgy maradékáram-elleni védőberendezés
H
(RCD) használata javasolt, melynek névleges maradékáram-védelme nem
haladja meg a fürdőszoba elektromos körének 30 mA-es teljesítményét.
Tanácsért forduljon vízvezetékszerelőhöz.
Működés közben soha ne tegye a készüléket puha anyagra vagy takaróra.
Ügyeljen arra, hogy működés közben a légbeszívó és a légkieresztő nyílások ne legyenek lefedve.

7 

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.

7 
7

Használat után húzza ki a dugót. A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.
Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy maga a készülék láthatólag
sérült.
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 a a tápkábel sérült, akkor azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében ki kell
H
cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy egy hozzáértő szakemberrel.
A készüléket gyerekektől tartsa távol.
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7

7

E zt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyerekek és olyan személyek,
akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek,
vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli őket, vagy nem látta el őket megfelelő
utasításokkal a készülék használatára és az azzal kapcsolatos kockázatokra
vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

Speciális jellemzők
A készülék a világon bárhol használható.
A hálózati feszültség 115-120 V~ és 230-240 V~ között állítható.
Figyelem
7 Az első használat előtt, hogy a feszültségkapcsolón feltüntetett érték megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
	Ha a feszültségkapcsoló rosszul van beállítva, a készülék túlhevülhet.

Beállítások
A készüléken a következő beállítási lehetőségek vannak:

Légfúvás szint, hőmérséklet szint
– 0: Kikapcsolás
– I : Finom légfúvás, hőmérséklet kb. 70 °C
– II: Erős légfúvás, hőmérséklet kb. 80 °C

Feszültségkapcsoló
– 115 (115-120 V~)
– 230 (230-240 V~)
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Használat
1 Hajmosás után törölközővel alaposan szárítsa meg a haját.
2 Hajtsa ki a puha tapintású fogantyút

D.

3 Ha szükséges, a forgókapcsolóval állítsa át a hálózati feszültség-beállítást
, például egy érme segítségével.

C

4 Csatlakoztassa a tápkábel

A

dugóját a fali konnektorba.

5 Kapcsolja be a készüléket
letet (I vagy II).

B

és állítsa be a kívánt légfúvás szintet/hőmérsék-

6 Igény szerint

E

állítsa be a hajdúsító fúvószájat.

7 Használat után kapcsolja ki a készüléket
a konnektorból.

B

és húzza ki a csatlakozó kábelt

A

Megjegyzés
7 A
 tápkábelt soha ne tekerje a készülék köré, mert megsérülhet.
Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincs-e rajtuk látható
sérülés.

Tisztítás és ápolás
Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.
A készüléket soha ne merítse vízbe.
A burkolat tisztításához használjon puha, száraz rongyot. Ne felejtse el időnként egy puha kefével kitisztítani a szellőzőrácsot F és eltávolítani belőle a
hajat, illetve a port.
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Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés
A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból
felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.
Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus
berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről
egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a
csomagoláson.
A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál.
Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.

Műszaki adatok
A termék megfelel a 2004/108/EK, 2006/95/EK és a 2009/125/
EK európai irányelveknek.

Tápellátás
115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Teljesítmény
1400-1500 W

A változtatások jogát fenntartjuk!
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