
Suszarka do włosów
Instrukcja obsługi

PL-1

SHD 7221GR

PL

 2019,  08/2019

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o  dokładne zapoznanie się z  niniejszą Przed użyciem tego urządzenia 
prosimy o  dokładne zapoznanie się z  niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego 
typu. Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki 
wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. Jeśli będziesz sprzedawać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była do 
niego dołączona niniejsza instrukcja obsługi.

Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, 
zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub 
gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon 
oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Na przypadek konieczności transportu 
produktu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 
I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
■ Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci 

w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi 
fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi 
zdolnościami, bądź z  niedostatecznymi 
doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują 
się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone 
o  bezpiecznym sposobie eksploatacji 
urządzenia i  zrozumiały potencjalne 
niebezpieczeństwa.

■ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
■ Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać 

dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
■ Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, 

jego wymianę należy powierzyć do fachowego 
punktu serwisowego, aby nie dopuścić 
do niebezpiecznych sytuacji. Zabronione 
jest używanie urządzenia z  uszkodzonym 
przewodem zasilającym.
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Ostrzeżenie:
Nie używaj niniejszego urządzenia 
w pobliżu wody.
Ostrzeżenie:
Tego urządzenia nie używaj w pobliżu 
wanien, pryszniców, umywalek lub 
innych naczyń zawierających wodę.

■ Jeśli korzystasz z urządzenia w  łazience, po 
użyciu odłącz je od gniazdka sieciowego przez 
wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody 
stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest 
wyłączone.

■ Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja 
w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika 
różnicowoprądowego (RCD) na prądy 
znamionowe ciągłe 30 mA. Prosimy zwrócić 
się o radę do elektryka.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego 
prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce 
urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdku. 

• Nigdy nie wolno stosować wyposażenia, które nie zostało 
dostarczone razem z tym urządzeniem lub nie jest wyraźnie 
zalecone przez producenta.
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• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie 
korzystaj z  niego w  środowisku przemysłowym albo na 
zewnątrz.

• Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Nie należy 
zanurzać go do wody lub do innych cieczy. 

• Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do 
kontaktu z wodą lub wilgocią.

• Nie umieszczaj urządzenia w  pobliżu otwartego ognia lub 
urządzenia będącego źródłem ciepła. 

• Nie kładź kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni 
i nie przekładaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź na kablu 
sieciowym ciężkich przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt 
po nim nie deptał ani nie potykał się o niego. 

• Zadbaj o  to, aby podczas pracy urządzenia nie doszło do 
zablokowania otworu nawiewu lub wywiewu powietrza. Jeśli 
dojdzie do zablokowania któregoś z  otworów, urządzenie 
się automatycznie wyłączy. Odłącz je od gniazda sieciowego 
i pozostaw na kilka minut do wystygnięcia. Przed ponownym 
włączeniem usuń przeszkodę, która zablokowała nawiew lub 
wywiew powietrza.

• Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez 

pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia 
kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza 
się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego. 

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj 
urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie 
naprawy i  regulację tego urządzenia należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie 
gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.
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OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW
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1 Otwór wywiewu powietrza
2 Przycisk pulsacyjny do uruchomienia chłodnego 

powietrza
3 Przełącznik stopnia mocy
4 Kontrolka świetlna chłodnego powietrza
5 Kontrolka świetlna jonizacji

6 Zdejmowana kratka nawiewu powietrza
7 Zdejmowany koncentrator powietrza
8 Przycisk jonizacji (nie został pokazany, znajduje się 

z tyłu uchwytu
9 Składana rękojeść
0 Uszko do powieszenia
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OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

1) Przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem i zastosuj odżywkę do włosów, co ułatwi ich 
rozczesywanie. Umyte włosy osusz ręcznikiem i rozczesz.

2) Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazda instalacji elektrycznej. Za pomocą przełącznika 
A3 ustaw odpowiedni poziom mocy.

Ustawienia 
przełącznika A3

Poziom mocy

0
1

2

3

Wyłączony
Ustawienie niskiej temperatury i delikatnej cyrkulacji powietrza umożliwia powolne 
modelowanie fryzury.
Ustawienie średniej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia łatwe 
modelowanie fryzury.
Ustawienie wysokiej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia szybkie 
wysuszenie włosów.

 Funkcja jonizacji
 Po wciśnięciu przycisku A8 zostanie uruchomiona funkcja jonizacji, za pomocą której są tworzone jony 

ujemne. Neutralizują one ładunek statyczny we włosach i przywracają im połysk i zdrowie.

 Aby utrwalić fryzurę, wciskaj przez cały czas jej układania przycisk pulsacyjny A2, za pomocą którego tworzone 
jest chłodne powietrze.

Rada:
Aby wymodelowana fryzura utrzymała dłużej kształt, zalecamy zastosowanie specjalnych środków do 
pielęgnacji włosów, np. lakieru do włosów, pianki utrwalającej lub żelu do włosów.

3) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika A3 na pozycję 0 i odłącz ją od gniazda napięcia 
elektrycznego. Suszarkę można przechowywać lub przenosić ze złożoną rękojeścią A9.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• Przed czyszczeniem należy wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od gniazda sieciowego. 
• Usuń włosy z  otworu nawiewu powietrza. Przekręć kratkę A6 w  kierunku symbolu otwartego zamka, 

oznaczonego na suszarce. Zdejmij kratkę A6 i usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Nałóż z powrotem 
kratkę A6 i przekręć ją w kierunku symbolu zamkniętego zamka oznaczonego na suszarce. Upewnij się, że 
kratka A6 jest prawidłowo przymocowana do suszarki.

• Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej możesz wykorzystać ściereczkę delikatnie zwilżoną roztworem 
neutralnego detergentu. Wytrzyj do sucha powierzchnię, którą umyłeś zwilżoną ściereczką.

• Nigdy nie zanurzaj suszarki w  wodzie ani innej cieczy. Do czyszczenia nie używaj środków czystości 
zawierających elementy ścierne, alkoholu, benzyny lub podobnych substancji.
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DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia .............................................................................................................220–240 V 
Częstotliwość nominalna ........................................................................................................................50 Hz
Nominalny pobór mocy ......................................................................................................................1 800 W 
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .......................................................................... II 
Głośność ..............................................................................................................................................67 dB(A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 67 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej 
w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej 
izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. 
W  celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i  recyklingu tych wyrobów należy przekazać 
je do wyznaczonych składnic odpadów. W  niektórych krajach państwach Unii Europejskiej 
lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie 
ekwiwalentnego nowego produktu.
Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych 
i  weźmiesz udział w  przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne 
i  zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w  przypadku nieodpowiedniej likwidacji 
tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady 
utylizacji.
Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z  lokalnymi przepisami 
nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i  elektroniczne, prosimy o  uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych 
urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.


