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A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló 
készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint 
használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy 
kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden 
tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt 
javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, 
a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, 
hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

Az eredeti útmutató fordítása
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG 
KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.
■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, 

testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve 
a készülék használatát nem ismerő és hasonló 
készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival 
nem rendelkező személyek csak a készülék 
használati utasítását ismerő és a készülék 
használatáért felelősséget vállaló személy 
felügyelete mellett használhatják.

■ A készülék nem játék, azzal gyerekek nem 
játszhatnak. 

■ Tisztítást és karbantartást gyerekek nem 
hajthatnak végre a készüléken.

■ A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, 
vagy villanyszerelő szakember cserélheti 
ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. 
A  készüléket sérült hálózati vezetékkel 
használni tilos.

Figyelmeztetés!
A készüléket víz közelében ne használja.
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Figyelmeztetés!
A készüléket ne használja fürdőkád, 
zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel 
megtöltött edények közelében.

■ Amennyiben a készüléket fürdőszobában 
használja, azt a használat után a hálózati 
csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával 
feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel 
való érintkezése akkor is életveszélyes, ha 
a készülék kapcsolója le van kapcsolva!

■ Az áramütésekkel szembeni védelem 
érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba 
tápellátását biztosító konnektorok hálózati 
ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-
érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel 
kapcsolatban forduljon villanyszerelő 
szakemberhez.

• A  berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön 
meg, hogy a  címkén jelzett feszültség megfelel a  hálózati 
feszültségnek. 

• Sose használjon olyan tartozékot, amit nem a  készülékhez 
kapott vagy a gyártó nem ajánlja kifejezetten a használatát.
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• A  készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja ipari 
környezetben vagy kint!

• Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a  készülékre! Ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba. 

• Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz.
• A  készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek 

közelébe, ami hőforrás. 
• Ne tegye a  készülék tápkábelét forró felületek közelébe 

vagy éles tárgyakon keresztül. A tápkábelre ne tegyen nehéz 
tárgyakat! A  tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen 
rálépni vagy belebotlani. 

• Ügyeljen arra, hogy a  készülék üzemeltetése közben ne 
blokkolja a  légkimenetet vagy légbemenetet. Ha ezek 
valamelyike blokkolva van, a  készülék automatikusan 
kikapcsol. Húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja néhány percig 
kihűlni. Újabb bekapcsolás előtt távolítsa el az akadályt, ami 
blokkolta a levegő bemenetet vagy kimenetet.

• A használat befejezése után húzza ki a készüléket a hálózati 
aljzatból.

• Ne a  tápkábelnél fogva húzza ki a  hálózati aljzatból. Ezzel 
megsérülhet a  tápkábel vagy a  csatlakozó. A  tápkábel 
villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózatból. 

• Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje 
meg a  berendezést maga javítani vagy bármilyen módon 
módosítani. A  készülék mindennemű javítását és beállítását 
bízza szakszervizre. A  jótállási idő érvényessége alatt 
a  berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a  jótállási 
teljesítésre vonatkozó jogát.
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A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA
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1 Légkimeneti nyílás
2 Impulzus nyomógomb a hideg levegő aktiválására
3 Teljesítményfokozat-kapcsoló
4 A hideg levegő jelzőfénye
5 Az ionizáció jelzőfénye

6 Levehető légbemeneti védőrács
7 Levehető levegőkoncentrátor
8 Ionizáció gomb (nem szerepel az ábrán, 

a fogantyú hátsó felén található
9 Lehajtható fogantyú
0 Akasztó
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A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

1) A hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal és tegyen rá hajkondicionálót, ami 
megkönnyíti a szétfésülést. A megmosott hajat szárítsa meg törülközővel és fésülje szét.

2) A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba. Az A3 átkapcsolót állítsa a kívánt teljesítményszintre.

Az A3 átkapcsoló 
beállítása

Teljesítményszint

0
1
2
3

Kikapcsolva
Alacsony hőfok és mérsékelt légáram beállítás a gyengéd hajformázáshoz.
Közepes hőfok és gyors légáram beállítás a könnyű hajformázáshoz.
Magas hőfok és gyors légáram beállítás a gyors hajszárításhoz.

 Ionozálás funkció
 Az A8 gomb megnyomásával aktiválódik az ionizáció funkció, amely negatív ionokat hoz létre. Ezek 

semlegesítik a statikus töltést a hajban és csillogóvá és egészségessé teszik.

 A frizura rögzítéséhez a hideg levegős formázás egész időtartama alatt tartsa lenyomva az A2 impulzus 
gombot.

Tipp:
Ahhoz, hogy a kialakított hajforma hosszabban tartson, javasolt speciális hajkészítményt alkalmazni, mint pl. 
hajlakk, hajrögzítő hab vagy hajgél.

3) Használat után kapcsolja ki a hajszárítót az A3 kapcsoló 0 helyzetbe kapcsolásával és húzza ki az áramhálózatból. 
A hajszárítót lehajtott A9 fogantyúval tárolhatja vagy hordozhatja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Tisztítás előtt a készüléket előbb kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózatból. 
• A  légbemeneti nyílásból távolítsa el a  hajszálakat. Az A6 rácsot fordítsa el a  nyitott zár jel irányába, ami 

a hajszárítón van kijelezve. Az A6 rácsot vegye le és távolítsa el a hajszálakat a légbemeneti nyílásból. Az A6
rácsot helyezze vissza és fordítsa el a zárt zár jel irányába a hajszárítón kijelezve. Győződjön meg, hogy az A6
rács jól rögzítve van a hajszárítóhoz.

• A  külső felület tisztítására használhat semleges tisztítószerbe mártott enyhén nedves rongyot. A  ronggyal 
megtörölt felületet törölje szárazra.

• A  hajszárítót soha se merítse vízbe vagy más folyadékba. A  tisztításhoz karcoló tisztítószereket, alkoholt, 
hígítószereket és benzint ne használjon. 
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MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány .......................................................................................................220–240 V 
Névleges frekvencia ................................................................................................................................50 Hz
Névleges fogyasztás .............................................................................................................................1800 W 
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen) ....................................................................................................... II 
Zajszint ................................................................................................................................................67 dB(A)

A  készülék deklarált zajszintje 67  dB(A), ami A  akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai 
referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:
II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a  jelzés a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A  helyes megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz a  terméket adja le a  kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más 
európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak 
lehetnek.
A  termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a  hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. A  további részletekről a  helyi önkormányzati hivatal vagy a  legközelebbi 
hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást 
eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges 
információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményét.


