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Manualul	  utilizatorului	  

Înainte	  de	  folosirea	  acestui	  aparat	  se	  recomandă	  să	  citiți	  cu	  atenție	  manualul	  de	  utilizare,	  chiar	  și	  în	  cazul	  în	  care	  
sunteți	  deja	  familiarizați	  cu	  modul	  de	  utilizare	  ca	  urmare	  a	  folosirii	  anterioare	  a	  altor	  tipuri	  similare	  de	  aparate.	  
Folosiți	  aparatul	  numai	  așa	  cum	  este	  indicat	  în	  manualul	  de	  utilizare.	  Păstrați	  	  manualul	  de	  utilizare	  într-‐un	  loc	  
sigur,	  astfel	  încât	  să	  îl	  puteți	  găsi	  ușor	  dacă	  aveți	  nevoie	  ulterior.	  

Se	  recomandă	  să	  păstrați	  cutia	  de	  carton	  și	  ambalajul	  original,	  precum	  și	  chitanța	  și	  certificatul	  de	  garanție	  pe	  
întreaga	  perioadă	  de	  garanție.	  Ambalați	  produsul	  în	  cutia	  originală	  de	  la	  producător	  atunci	  când	  îl	  transportați.	  
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INSTRUCȚIUNI	  IMPORTANTE	  DE	  SIGURANȚĂ	  
	  
Acest	  aparat	  poate	  fi	  folosit	  de	  către	  copii	  de	  8	  ani	  sau	  mai	  mari	  sau	  de	  către	  
persoane	  cu	  dizabilități	  fizice	  sau	  psihice	  sau	  de	  către	  persoane	  fără	  experiență,	  
decât	  dacă	  au	  fost	  instruite	  și	  informate	  corespunzător	  cu	  privire	  la	  utilizarea	  
produsului	  în	  condiții	  de	  siguranță	  și	  înțeleg	  riscurile	  potențiale.	  Nu	  permiteți	  
copiilor	  să	  se	  joace	  cu	  aparatul.	  Curățarea	  și	  întreținerea	  care	  se	  pot	  efectua	  de	  
către	  utilizator	  nu	  trebuie	  să	  fie	  efectuate	  de	  către	  copii	  nesupravegheați.	  
	  

Nu	  folosiți	  niciodată	  uscătorul	  de	  păr	  în	  apropierea	  imediată	  a	  băii,	  
dușului	  sau	  piscinei	  sau	  a	  altor	  recipiente	  care	  conțin	  apă.	  
	  
Dacă	  intenționați	  să	  utilizați	  aparatul	  în	  baie,	  scoateți	  aparatul	  din	  priză	  după	  ce	  îl	  
folosiți,	  scoțând	  ștecherul	  din	  priză,	  deoarece	  prezența	  apei	  reprezintă	  un	  pericol	  
chiar	  și	  atunci	  când	  uscătorul	  de	  păr	  este	  închis.	  
	  
Pentru	  mai	  multă	  siguranță,	  se	  recomandă	  să	  instalați	  un	  dispozitiv	  de	  curent	  
rezidual	  	  (RCD)	  în	  circuitul	  electric	  din	  baie,	  cu	  o	  valoare	  nominală	  maximă	  a	  
tensiunii	  electrice	  de	  30	  mA.	  Cereți	  sfatul	  electricianului.	  
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AVERTISMENT	  PRIVIND	  CONDIȚIILE	  DE	  SIGURANȚA	  
CITIȚI	  CU	  ATENȚIE	  ȘI	  PĂSTRAȚI	  PENTRU	  REFERINȚE	  ULTERIOARE	  
	  

• Înainte	  de	  a	  conecta	  aparatul,	  asigurați-‐vă	  că	  tensiunea	  electrică	  înscrisă	  pe	  eticheta	  aparatului	  
corespunde	  cu	  tensiunea	  electrică	  din	  priză.	  

• Nu	  folosiți	  niciodată	  accesorii,	  care	  nu	  au	  fost	  furnizate	  împreună	  cu	  produsul	  sau	  care	  nu	  sunt	  
concepute	  ori	  recomandate	  în	  mod	  explicit	  de	  către	  producător	  pentru	  acest	  aparat.	  

• Aparatul	  este	  conceput	  pentru	  uz	  casnic.	  Nu	  folosiți	  uscătorul	  în	  mediu	  industrial	  sau	  în	  aer	  liber.	  
• Nu	  pulverizați	  apă	  sau	  alte	  lichide	  pe	  aparat.	  Nu	  introduceți	  aparatul	  sau	  părțile	  sale	  componente	  în	  

apă	  sau	  alte	  lichide.	  
• Asigurați-‐vă	  că	  priza	  și	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  intră	  în	  contact	  cu	  apa	  sau	  umezeala.	  
• Nu	  așezați	  aparatul	  în	  apropierea	  unei	  flăcări	  deschise	  sau	  a	  aparatelor	  care	  sunt	  surse	  de	  căldură.	  
• Nu	  așezați	  cablul	  de	  alimentare	  în	  apropierea	  locurilor	  fierbinți	  sau	  a	  obiectelor	  ascuțite.	  Nu	  plasați	  

obiecte	  grele	  pe	  cablu	  de	  alimentare.	  Poziționați	  cablul	  de	  alimentare	  astfel	  încât	  să	  nu	  fie	  călcat	  sau	  să	  
vă	  împiedicați	  de	  el.	  

• Asigurați-‐vă	  că	  fantele	  de	  intrare	  și	  de	  ieșire	  a	  aerului	  nu	  sunt	  blocate	  în	  timp	  ce	  aparatul	  funcționează.	  
Dacă	  vreunul	  dintre	  orificii	  este	  blocat,	  aparatul	  se	  va	  opri	  automat.	  Deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  și	  lăsați-‐l	  
să	  se	  răcească	  timp	  de	  câteva	  minute.	  Îndepărtați	  obstacolul	  care	  blochează	  fanta	  de	  intrare	  sau	  de	  
evacuare	  a	  aerului	  înainte	  de	  a	  porni	  din	  nou	  aparatul.	  

• Deconectați	  aparatul	  de	  la	  priza	  după	  fiecare	  utilizare.	  
• Nu	  deconectați	  aparatul	  de	  la	  priza	  electrică	  trăgând	  cablul	  de	  alimentare.	  Acest	  lucru	  ar	  putea	  

deteriora	  cablul	  de	  alimentare	  sau	  priza.	  Deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  trăgând	  ușor	  de	  ștecherul	  
cablului	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  electrică.	  

• Dacă	  cablul	  de	  alimentare	  este	  deteriorat,	  înlocuiți-‐l	  într-‐un	  centru	  de	  service	  specializat.	  Este	  interzisă	  
utilizarea	  aparatului	  dacă	  are	  un	  cablu	  de	  alimentare	  sau	  o	  priză	  deteriorată.	  

• Pentru	  a	  evita	  pericolul	  de	  vătămare	  prin	  electrocutare,	  nu	  reparați	  aparatul	  sau	  efectuați	  
dumneavoastră	  niciun	  fel	  de	  ajustări	  la	  acesta.	  Toate	  reparațiile	  sau	  reglajele	  aparatului	  trebuie	  
efectuate	  la	  un	  centru	  de	  service	  autorizat.	  Ajustarea	  aparatului	  în	  timpul	  perioadei	  de	  garanție	  poate	  
duce	  la	  anularea	  politicii	  de	  garanție.	  
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DESCRIEREA	  USCĂTORULUI	  DE	  PĂR	  

	  

1.	  Fante	  pentru	  evacuarea	  aerului	  
2.	  Buton	  de	  pulsare	  pentru	  activarea	  aerului	  rece	  
3.	  Comutator	  pentru	  reglarea	  puterii	  
4.	  Indicatorul	  luminos	  al	  aerului	  rece	  
5.	  Indicatorul	  luminos	  al	  funcției	  de	  ionizare	  
6.	  Grilaj	  detașabil	  pentru	  intrarea	  aerului	  
7.	  Concentrator	  de	  aer	  detașabil	  
8.	  Butonul	  funcției	  de	  ionizare	  (nu	  se	  vede	  in	  diagramă,	  este	  localizat	  zn	  partea	  din	  spate	  a	  mânerului)	  
9.	  Mâner	  pliabil	  
10.	  Cârlig	  pentru	  agățare	  
	  
	  
	  
UTILIZAREA	  USCĂTORULUI	  DE	  PĂR	  
	  
1)	  Spălați-‐vă	  părul	  cu	  un	  șampon	  și	  tratați-‐l	  cu	  un	  balsam	  înainte	  de	  a	  utiliza	  uscătorul	  de	  păr;	  acest	  lucru	  va	  face	  
pieptănarea	  mai	  ușoară.	  Uscați	  părul	  cu	  un	  prosop	  și	  pieptănați-‐l.	  
2)	  Introduceți	  ștecherul	  de	  alimentare	  în	  priza	  electrică.	  Utilizați	  comutatorul	  A3	  pentru	  a	  seta	  nivelul	  de	  putere	  
dorit.	  
	  

Setarea	  comutatorului	  A3	   Nivelul	  puterii	  
0	   OFF	  (Oprit)	  
1	   Setarea	  unei	  temperaturi	  scăzute	  este	  utilizată	  pentru	  

a	  forma	  lent	  coafura.	  
2	   Setarea	  unei	  temperaturi	  scăzute	  este	  utilizată	  pentru	  

a	  forma	  cu	  ușurință	  coafura.	  
3	   Setarea	  unei	  temperaturi	  înalte	  este	  utilizată	  pentru	  a	  

usca	  rapid	  părul.	  
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Funcția	  de	  ionizare	  

Apăsând	  butonul	  A8	  se	  activează	  funcția	  de	  ionizare,	  care	  creează	  ioni	  negativi.	  Aceștia	  neutralizează	  sarcina	  
statică	  din	  părul	  dumneavoastră	  și	  dau	  strălucirea	  părului	  și	  vitalitate.	  

Pentru	  a	  fixa	  o	  coafură,	  țineți	  apăsat	  butonul	  de	  pulsare	  A2	  pentru	  întreaga	  perioadă	  în	  care	  formați	  părul	  cu	  aer	  
rece.	  	  

Pont:	  

Pentru	  ca	  coafura	  să	  dureze	  mai	  mult,	  recomandăm	  aplicarea	  unor	  produse	  speciale	  pentru	  păr,	  de	  ex.	  pray-‐uri	  
pentru	  păr,	  gel	  sau	  spumă.	  

3)	  Când	  terminați	  utilizarea	  uscătorului	  de	  păr,	  opriți-‐l	  prin	  deplasarea	  comutatorului	  A3	  în	  poziția	  0	  și	  
deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  de	  alimentare.	  Puteți	  depozita	  sau	  transporta	  uscătorul	  de	  păr	  cu	  mânerul	  A5	  în	  poziția	  
pliată.	  

CURĂȚARE	  ȘI	  ÎNTREȚINERE	  

•	  Înainte	  de	  a	  curăța	  uscătorul	  de	  păr,	  opriți-‐l	  întotdeauna	  și	  deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  de	  alimentare.	  
•	  Îndepărtați	  orice	  fir	  de	  păr	  care	  este	  prins	  în	  orificiile	  de	  intrare	  sau	  de	  evacuare	  a	  aerului.	  Rotiți	  grilajul	  A6	  în	  
direcția	  simbolului	  deschis	  de	  blocare	  marcat	  pe	  uscătorul	  de	  păr.	  Scoateți	  grilajul	  A6	  și	  îndepărtați	  părul	  de	  la	  
orificiul	  de	  intrare	  a	  aerului.	  Reatașați	  grilajul	  A6	  și	  rotiți-‐l	  în	  direcția	  simbolului	  lacătului	  închis	  marcat	  pe	  
uscătorul	  de	  păr.	  Verificați	  dacă	  grilajul	  A6	  este	  atașat	  corespunzător	  la	  uscătorul	  de	  păr.	  
•	  Pentru	  a	  curăța	  suprafața	  exterioară,	  puteți	  folosi	  o	  lavetă	  ușor	  înmuiată	  într-‐o	  soluție	  neutră	  de	  detergent.	  
Ștergeți	  suprafața	  pe	  care	  ați	  șters-‐o	  cu	  o	  cârpă	  umedă.	  
•	  Nu	  scufundați	  niciodată	  uscătorul	  de	  păr	  în	  apă	  sau	  în	  orice	  alt	  lichid.	  Nu	  utilizați	  produse	  de	  curățat	  abrazive,	  
alcool,	  benzină	  sau	  agenți	  similari.	  
	  

SPECIFICAȚII	  TEHNICE	  

Tensiune	  electrică	  .................................................................................................................................	  220	  -‐	  240	  V	  	  
Frecvență	  nominală	  .......................................................................................................................................	  50	  Hz	  
Consum	  de	  putere	  .......................................................................................................................................	  1800	  W	  
Clasa	  de	  siguranță	  (cu	  privire	  la	  protecția	  împotriva	  electrocutării)	  ....................................................................	  II	  	  
Nivelul	  de	  zgomot........................................................................................................................................67	  dB(A)	  
	  

Nivelul	  de	  zgomot	  declarat	  al	  aparatului	  este	  de	  67	  dB	  (A),	  ceea	  ce	  reprezintă	  un	  nivel	  A	  de	  putere	  acustică	  în	  
raport	  cu	  o	  putere	  acustică	  de	  referință	  de	  1	  pW.	  
	  
Glosar	  de	  termeni	  tehnici	  
	  
Clasă	  de	  protecție	  pentru	  protecția	  împotriva	  șocurilor	  electrice:	  
Clasa	  II	  -‐	  Protecția	  împotriva	  șocurilor	  electrice	  este	  asigurată	  prin	  izolare	  dublă.	  
	  
Modificările	  textului	  și	  ale	  parametrilor	  tehnici	  sunt	  rezervate.	  
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INSTRUCȚIUNI	   ȘI	   INFORMAȚII	   	   PRIVIND	   ELIMINAREA	   	   MATERIALELOR	   DE	  
AMBALARE	  	  FOLOSITE	  	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare	  hârtie.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  BATERIILOR	  
Bateriile	   conțin	   compuși	   care	   deteriorează	  mediul	   înconjurător	   și	   ca	   atare	  
nu	  fac	  parte	  din	  gunoiul	  casnic.	  Duceți	  bateriile	  la	  cel	  mai	  apropiat	  punct	  de	  
colectare,	  care	  se	  va	  ocupa	  de	  reciclarea	  lor	  ecologică.	  Puteți	  obține	  detaliile	  
unui	   punct	   de	   colectare	   fie	   de	   la	   primăria	   de	   care	   aparțineți	   fie	   de	   la	  
vânzător.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  ELECTROCASNICE	  
Semnificaţia	   simbolului	   de	   pe	   produs,	   de	   pe	   accesoriile	   sale	   sau	   de	   pe	  
ambalaj	  indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  menajer.	  Vă	  
rugăm	   casați	   acest	   aparat	   la	   centrul	   de	   colectare	   pentru	   reciclarea	  
deşeurilor	  electrice	  şi	  electronice	  din	  zona	  dvs.	  Alternativ,	  în	  unele	  state	  ale	  
Uniunii	   Europene	   sau	   în	   alte	   state	   europene,	   puteţi	   returna	   produsele	   la	  
distribuitorul	   local	   atunci	   când	   achiziţionaţi	   un	   produs	   nou	   echivalent.	  
Casarea	   corectă	   a	   acestui	   aparat	   va	   contribui	   la	   economisirea	   de	   resurse	  
naturale	   valoroase	   şi	   la	   prevenirea	   impactului	   potenţial	   negativ	   asupra	  
mediului	   şi	   al	   sănătăţii	   umane	   care	   poate	   apărea	   ca	   rezultat	   al	   tratării	  
necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Interesaţi-‐vă	  la	  autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  
mai	   apropiat	   centru	   de	   colectare	   a	   deşeurilor	   pentru	   detalii	   suplimentare.	  
Casarea	  incorectă	  a	  acestui	  tip	  de	  deşeuri	  poate	  fi	  sancţionată	  prin	  amenzi,	  
conform	  normelor	  naţionale	  
	  
Pentru	  persoanele	  juridice	  din	  Uniunea	  Europeană	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   un	   dispozitiv	   electric	   sau	   electronic,	   solicitaţi	  
informaţiile	  necesare	  de	  la	  distribuitorul	  sau	  furnizorul	  dvs.	  
	  
Reciclarea	  în	  țări	  din	  afara	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   acest	   produs,	   solicitaţi	   informaţiile	   necesare	   despre	  
metoda	  corectă	  de	  casare	  de	  la	  departamentele	  autorităţilor	  locale	  sau	  de	  la	  
distribuitorul	  dvs.	  
 
Acest	   produs	   îndeplineşte	   toate	   cerinţele	   legislative	  de	  bază	   ale	  UE	   care	   îl	  
vizează.	  
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