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Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat 
cu  tipul  de  aparat  sau  ați  mai  folosit  aparate  similare.  Nu  utilizați  aparatul  altfel  decât  este  specificat  în 
prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl 
consultați ulterior. 

Vă  recomandăm  să  păstrați  toate  materialele  în  care  a  fost  ambalat  produsul  (cutia  de  carton  originală, 
materialele  de  ambalare  auxiliare)  precum  și  bonul  fiscal  și  formularul  de  garanție  cel  puțin  pe  întreaga 
perioadă  de  garanție  a  produsului.  Dacă  este  necesar  să  trimiteți  produsul în service,  ambalați-l  în  
ambalajul original. 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 

8  ani  sau  mai  mari  și  de  persoanele  cu 

dizabilități fizice sau psihice sau de persoanele fără

 experiență  în  utilizarea  acestui  tip  de  aparat,  cu 

condiția  ca  aceștia  să  fie  supravegheați 

corespunzător  sau  să  fi  fost  instruiți  pentru  o 

utilizare  în  siguranță  a  aparatului  și  să  înțeleagă 

potențialele  pericole  la  care  se  expun.  Nu lăsați 

copiii  să  se  joace  cu  aparatul.  Curățarea  și 

întreținerea  aparatului  nu  trebuie  făcute  de  către 

copiii nesupravegheați. 
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Nu utilizați aparatul în vecinătatea căzii, 
dușului, chiuvetei sau a altor recipiente cu

Dacă veți  folosi  aparatul  în  baie,  după 
utilizare scoateți-l din priză deoarece apa 
constituie  un  potețial  pericol  chiar  și  când 
aparatul este oprit. 

 apă.   

Ca o măsură de siguranță suplimentară 
vă recomandăm instalarea unui dispozitiv 
de curent rezidual (RCD) cu cu o valoare
 nominală  maximă  de  declanșare  de 
maxim 30 mA. Cereți mai multe detalii  de 
la electricianul dvs.  
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. 

•  Înainte de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă că tensiunea specificată pe eticheta 

aparatului corespunde cu tensiunea de la priză. 

• Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu au fost recomandate în 

mod explicit de către producător. 

• 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 în apă sau alte lichide.  

•     Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala. 

•    Nu așezați aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care produc căldură. 

• Nu poziționați cablul de alimentare în vecinătatea suprafețelor încinse sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu așezați 

obiecte grele peste cablu. poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el. 

•  Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, gurile de admisie și emisie a aerului nu sunt acoperite. 

Dacă acestea sunt blocate, aparatul se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să 

se răcească timp de câteva minute. Îndepărtați obiectul care obstrucționează gura de emisie sau 

admisie aer înainte de a porni aparatul din nou.    

cablului / prizei. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecăr. 

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru service autorizat.  Nu folosiți aparatul dacă are 

cablul de alimentare /ștecărul deteriorat. 

• Pentru a evita orice pericol de șoc electric, nu reparaţi personal aparatul și nu aduceți nici un fel de modificări 

aparatului. Încredinţaţi toate reparaţiile şi reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei 

cerinţe pe perioada garanției va invalida certificatul de garanţie. 

•     Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.  

• Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea 
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DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR 

UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR 

1 Dispozitiv detașabil de direcționare a fluxului de aer 

3 Buton Pulse  pentru activarea fluxului de aer rece
4    Selector temperatură aer

2) Selectați accesoriul (A1) sau (A6) și atașați-l la uscător.
      Accesoriul A1  poate fi utilizat pentru o uscare rapidă a părului sau pentru coafare. Pentru
     coafare, pieptănați părul cu o perie sau pieptănați și îndreptați accesoriul A1 către suvița   
     de păr pe care vreți să o coafați.  

Folosiți accesoriul A5 pentru a da volum părului. Când vă uscați părul cu acest accesoriu 
este necesar ca accesoriul să fie perpendicular pe cap și să fie în contact cu scalpul. Prin 
mișcări lente circulare uscați gradat tot părul. 
 

2   Gură emisie aer

  
5     Întrerupător și selector viteză aer 
6     Accesoriu pentru volum
7 Grila detașabilă gură admisie aer
8    Dispozitiv agățare

1) Spălați-vă pe păr cu șampon și apoi folosiți un balsam înainte de a folosi uscătorul; acesta   
      va face pieptănarea mai  ușoară.  Ștergeți părul cu un prosop și pieptănați-l.   

3) Introduceți ștecărul în priză. Selectați viteza și temperatura fluxului de aer dorite utilizând        
       selectoarele (A5) și (A4).
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Viteză jet aer

Temperatură aer

Selectorul A5

Selectorul A4

Uscătorul este oprit.
Utilizați prima treaptă de viteză pentru coafarea progresivă a părului.
Utilizați a doua treaptă de viteză pentru uscarea rapidă a părului.

Selectați  prima  treaptă  de  temperatură  pentru  uscarea  progresivă  a  părului  dvs.
Selectați treapta de temperatură medie pentru o coafare ușoară.
Selectați prima treaptă de temperatură ridicată pentru uscarea rapidă a părului dvs. 

Funcția ionizare 
Când  porniți  uscătorul,  activați funcția  de  ionizare pentru ca aparatul dvs. să emită ioni  
negativi.  Aceștia neutralizează electricitatea statică din păr și redau vitalitate și strălucire părului. 

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 

•   Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.
• Detașați de pe aparat grila detașabiă gură admisie aer (A7) și îndepărtați firele   

   spre uscător până auziți un clic. Verificați ca aceasta să fie bine fixată în poziție.
•  Pentru a curăța suprafața exterioară puteți folosi un  prosop  umezit  într-o           
   soluție cu  detergent neutru. Uscați apoi suprafața cu un prosop uscat.     
•  Nu aduceți niciodată uscătorul în contact cu apa sau cu alte lichide. Nu folosiți    
   agenți de curățare abrazivi, alcool, benzină sau alți agenți de curățare similari. 

   de păr prinse în gura de admisie aer. Montați la loc grila detașabilă împingând-o 

 
Pentru a fixa coafura, țineți apăsat timp de câteva secunde butonul pentru aer rece A3.

Sfat: 
Pentru  a  face  coafura  să  reziste  mai  mult,  recomandăm  utilizarea  unor  produse 
special pentru coafare, ca de exemplu fixative, spumă sau gel de păr.   

4) Când nu mai folosiți uscătorul, opriți-l acționând comutatorul A5 pe poziția 0  și                     
       deconectați-l de la priză. 
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SPECIFICAŢII TEHNICE  

Tensiune electrică nominală..........................................................................220−240  V 
Frecvență nominală .............................................................................................. 50/60 Hz
Putere nominală intrare ............................................................................1800 - 2200 W
Clasă siguranță (pentru protecție la șoc electric) .......................................................... II  
Nivel zgomot ....................................................................................................... 70 dB (A)

Clasă protecție electrică:
Clasa II – Protecția electrică este asigurată de izolare dublă sau de utilizarea materialelor de 
clasă industrială.

Glosar de termeni tehnici

 

Nivelul  declarat  de  zgomot  pentru  acest  aparat  este  de  70  dB  (A),  ceea  ce  reprezintă 
nivelul  A al puterii acustice raportată la unitatea acustică de referinţă de 1 pW.

Simbolul  reprezentat  pe  produs,  accesorii  sau  ambalaj  vă  indică  faptul că 
produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la 
centrul  de  colectare  deșeuri  electronice  sau  electrocasnice  din  aria  dvs. De 
asemenea  în  anumite  state  ale  Uniunii  Europene  sau  alte  state  din Europa 
este  posibil  să  returnați  produsele  vechi  la  distribuitorul  dvs.  de  produse 
electronice  sau  electrocasnice  atunci  când  achiziționați  un  produs  similar. 
Casarea  corectă  a  acestui  produs  va  ajuta  la  economisirea  unor  valoroase 
resurse  naturale  și  va  preveni  impactul  potențial  negativ  asupra  mediului  și  a 
sănătății  umane  cauzat  de  casarea  improprie  a  deșeurilor 
electrice și electrocasnice.  Vă rugăm  apelați la autoritățile locale pentru a afla 
locația   celui   mai   apropiat   centru   de   casare   sau   pentru   alte   detalii. 
Casarea  improprie  a  acestui  tip  de  deșeuri  poate  face  subiectul  unor 
reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.    

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană  
Dacă  doriți  să  casați  un  aparat  electric  sau  electronic,  cereți  informațiile  
necesare  de  la furnizorul sau distribuitorul dvs.   

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene  
Dacă  doriți  să  casați  acest  produs,  cereți  informațiile  necesare  despre  modul 
corect  de  casare  de  la  departamentele  locale  guvernamentale  sau  de  la 
distribuitorul dvs.  

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative ale UE care îl vizează. 

 CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

Producătorul  își  rezervă  dreptul  de  a  aduce  modificări  textului  și  specificațiilor  tehnice  fără  o
notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR  
Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.


