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Minôségi tanúsítvány

Mint importáló (AVEX Kft., 2440. Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.) tanúsítjuk, hogy a GRUNDIG HD 6760 
típusú hajszárító az alábbi mûszaki adatoknak felel meg:
Hálózati feszültség:  230V~50Hz
Zajszint:  75dB
Teljesítmény:  1600-1800 W
Érintésvédelmi osztály: II.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük bizalmát, hogy Grundig gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb 
mûszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésû és jó minôségû készülé-
keinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható mûködés alapfeltétele a 
szakszerû használat, ezért kérjük, az üzembe helyezés elôtt figyelmesen olvassa el a használati útmuta-
tót, ôrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!

használati útmutató

HAJSZÁRÍTÓ

HD 6760
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BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOK

Kérjük, hogy a készülék használati utasítását olvassa végig figyelmesen és a kezelési elôírásokat pontosan 
tartsa be, hogy a készülék szolgáltatásait legnagyobb megelégedésére ki tudja használni!
A használati utasítást ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is utána tudjon nézni a készülék helyes használatá-
nak! Ha a készüléket elajándékozza, a használati utasítást is adja át vele!
Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték: hivatásszerû használata fodrász-szalonban vagy 
bárhol máshol tilos!
Csatlakoztatás elôtt ellenôrizze le, hogy a hálózati feszültség és a készülék adattábláján 
feltüntetett feszültség adatai megegyeznek.
A készülék rendellenes használata balesetveszélyes!
A készülék használatát csak állandó felügyelet mellett engedje meg gyermekeinek vagy 
korlátozottan cselekvôképes személyeknek. Gyermekeit tartsa távol a készüléktôl!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Használata kisgyermek közelében fokozott elôvigyázatosságot igényel!
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS
 • a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani (még tisztítás céljából sem),
 • sérült vezetékkel használni,
 • mechanikai sérülés esetén használni!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel! A belsô sérülés áramütést 
okozhat! A készülék vizsgálatához, beállításához és javításához célszerszámokra és különleges ismeretek-
re van szükség: a készülék burkolatát felnyitni, a készülékbe belenyúlni, a készülék javítását házilagosan 
bármilyen módon megkísérelni nem szabad! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozó-
vezetéket is) csak szakember javíthatja! Bárminemû külsô beavatkozás a készülékbe a garanciához fûzôdô 
jogainak elvesztésével jár! 
A készülék fürdôszobai használatához kiegészítô biztonsági védelem gyanánt alkalmazzon legfeljebb 30 
mA-es kioldó árammal mûködô hibaáram védôberendezést (RCD) a fürdôszobai áramkörben: forduljon  
szakemberhez!
A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze puha párnára, takaróra, vagy bármilyen más hasonló puha tex-
tilfelületre!
A bekapcsolt készülék szellôzô (légbeszívó és kifúvó) nyílásait soha se fedje, illetve takarja el!
A készüléket gyárilag túlhevülés elleni védelemmel látták el.
Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket: a nedvesség közelsége kikapcsolt 
készülék mellett is veszélyforrást jelenthet!
Áramtalanításakor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva 
húzza ki a vezetéket! 
A hálózati csatlakozó vezetéket nem szabad a készülékre tekercselnie, mert megsérülhet!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
A készülék tisztításához puha és száraz törlôrongyot használjon. 

Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a készülék szellôzôrácsát G is egy puha ecsettel megtisztítsa a haj-
maradványoktól és a portól.

Vegye le a készülékrôl a szellôzôrácsot G  és rendszeres idôközökben tisztítsa meg a szûrôt is. 
A rácsot levételéhez hátrafelé húzza le. 
A biztonsági elôírások be nem tartása miatt bekövetkezô károkért, sérülésekért a gyártó és a forgalmazó 
semmiféle felelôsséget nem vállal és a készülék garanciájához fûzôdô jogait is elveszti.
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A KéSZüLéK BEÁLLÍTÁSA

Ezen a hajszárítón az alábbi beállítási lehetôségek állnak az Ön rendelkezésére:

FÚVÓFOKOZATOK C  :
— 0: A készülék ki van kapcsolva.
—  : Kíméletes levegôkifúvás.
—  : Erôs levegôkifúvás.

FÛTÔFOKOZATOK B  :
—  : Hûvös légáram, fûtés nélkül.
—  :  Mérsékelt hôfok a kíméletes szárításhoz és 

hajformázáshoz.
—  : Magas hôfok a gyors hajszárításhoz.

HÛTÔFOKOZAT (COOL SHOT) D  :
— COOL:  Megszakítja a fûtést, hogy hideg légáram-

mal rögzítse hajának kialakított formáját.

TURBO FÚVÓFOKOZAT E  :
— TURBO:  e fokozattal haját rendkívül gyorsan meg 

tudja szárítani.
A készülék különlegességei
Ezt a készüléket különleges kerámia védelemmel látták el: a kerámia bevonatú fúvókarács a meleg levegôt 
állandó hômérsékleten és egyenletesen bocsátja hajára, így a hajszálaknak teljes mértékû védelmet nyújt s 
kiszáradásukat is megakadályozza. A haját hidratálja, aminek köszönhetôen egészségesen fényes, ragyogó lesz.
A gyors-szárító Turbo fúvófokozatnak köszönhetôen nedves haját sokkal gyorsabban száríthatja meg, 
ugyanakkor a hajnak fontos nedvességet nem távolítja el belôle.

A KéSZüLéK hASZNÁLATA

1. Hajmosás után haját törülközôvel dörzsölje minél szárazabbra.

2. Tegye fel a készülékre – szükség szerint - a keskeny hajformázó fúvókát F  .

3. Csatlakoztassa a készülék hálózati csatlakozó vezetékének A   dugaszolóját a hálózatba.

4. A készüléket kapcsolja be a C   kapcsolóval és állítsa be a megfelelô fúvófokozathoz.

5. A hajszárításhoz állítsa be a készüléket a B   kapcsolóval a megfelelô fûtôfokozathoz.

6.  A hajszárítás során alkalmanként szakítsa meg a fûtést: nyomja meg és tartsa lenyomva a D   
(COOL SHOT) gombot.

Tájékoztatás:
A COOL SHOT gomb lenyomásával megszakítja a készülék fûtését: a készülékbôl kiáramló levegô hideg 
lesz. E hideg levegôvel megformázott haját jobban formába rögzítheti és haja így formáját sokkal tovább 
tartja meg. 

7. A hajszárítás során alkalmanként kapcsolja be a TURBO hajszárító fokozatot: nyomja meg az E   gombot.

8.  A hajszárítás után a készüléket a C   kapcsolóval kapcsolja ki és a hálózati csatlakozó vezeték A  
dugaszolóját is húzza ki a hálózatból.
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EK MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

 
A gyártó magyarországi képvisel je: 

AVEX Kft. 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3. 
 

A villamossági termék leírása: 
 

    Grundig HD 6760 típusú hajszárító 

230V~50Hz, 1600-1800W, 75dB 
Érintésvédelmi osztály: II. 
 

Direktívák: 
   EMC 2004/108/EC 

   LVD 2006/95/EC 

   ROHS 2002/95/EC 

 
Szabványok: 

LVD 

EN60335-2-23/A1:2008 

EN60335-1/A13:2008 

EMC 

EN55014-1:2006 

EN55014-2/A1:2001 

EN61000-3-2:2006 

EN61000-3-3/A2:2005 

 
Mint a gyártó magyarországi képvisel je az Intertek JGZ0612042-R2 és -R1 és 
TUV SÜD 60710644303 (2010.04.19) sz. konformitású tanúsítványa alapján 

nyilatkozzuk, hogy a fenti termék a  el írásainak megfelel és a  jel 
viselésére jogosult. 

 
 

A mûszaki és esztétikai változtatások joga fenntartva!

További információkért látogasson el a www.grundig.hu weboldalra 
vagy igénybe veheti ügyfélszolgálati telefonszámunkat 

(06-40-630-005).


