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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. 

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, 
a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó 
eredeti dobozába. 

Az eredeti útmutató fordítása
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, 
idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát nem isme-
rő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező szemé-
lyek csak a készülék használati utasítását 
ismerő és a készülék használatáért felelős-
séget vállaló személy felügyelete mellett 
használhatják. A készülék nem játék, azzal 
gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 
gyerekek csak felnőtt személy felügyelete 
mellett tisztíthatják.
A sérült hálózati vezetéket csak szak-
szerviz, vagy villanyszerelő szakember 
cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés 
érheti. A készüléket sérült hálózati veze-
tékkel használni tilos.
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FIGYELEM! A készüléket víz közelében 
ne használja. A készüléket ne használ-
ja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy 
vízzel megtöltött edények közelében.

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

Az áramütésekkel szembeni védelem ér-
dekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba 
tápellátását biztosító konnektorok hálózati 
ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaá-
ram-érzékenységű áram-védőkapcsolót 
(RCD). Ezzel kapcsolatban forduljon villany-
szerelő szakemberhez.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE 
MEG!

Elektromos biztonság
• A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos 

hálózathoz szabad csatlakoztatni!
• A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készüléket vízbe vagy más folyadékba 

mártani tilos.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
• A hálózati vezetéket ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne 

helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetéket 
úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.

• Rendszeresen ellenőrizze le a hálózati vezeték állapotát.
• A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték 

vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
• Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a hálózati csatlakozódugót azonnal húzza ki a fali 

aljzatból, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. A vízbe esett készüléket 
bekapcsolni tilos. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre.

• Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, 
ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi 
márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét 
veszti.

Biztonságos használat
• A készülék csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy 

szabadban.
• Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl 

a készülékhez.
• A készülék felületét megváltoztatni tilos (a felületre nem szabad fóliát, címkét, stb. felragasztani 

vagy más módon rögzíteni).
• A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
• Ügyeljen arra, hogy a hajszárító beszívó és kifúvó nyílásai használat közben ne legyenek letakarva. 

A beszívó és kifúvó nyílás eltömődése esetén a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék 
hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és várja meg a készülék lehűlését. Az újbóli bekapcsolás 
előtt távolítsa el a beszívó vagy kifúvó nyílást takaró tárgyat.

• A beszívó és kifúvó nyílásokba bármilyen tárgyat bedugni tilos.
• A hálózati vezeték nem lóghat le a polcról, asztalról, szekrényről stb. A lelógó vezetéket a gyerekek 

elérhetik, és leránthatják a készüléket.
• A forró levegőt ne irányítsa hőre érzékenyebb testrészek felé (szem, fül, nyak stb.).
• A használat után a hálózati vezetéket a fali aljzatból húzza ki.
• A hálózati vezetéket ne tekerje rá a készülékre.
• Az eltárolás előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
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A HAJSZÁRÍTÓ RÉSZEI

A
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1 Levehető szűkítő fúvóka
2 Hideg levegő gomb (Cool Shot)
3 Hőmérséklet kapcsoló
4 Fordulatszám kapcsoló
5 Akasztófül

6 Gumi védőütköző
7 Levehető levegőbeszívó rács
8 Fogantyú
9 Hálózati vezeték
0 Diffuzór

MŰKÖDTETŐ KAPCSOLÓK FUNKCIÓI 

Hőmérséklet kapcsoló
3 Forró levegő
2 Meleg levegő
1 Hideg levegő

Fordulatszám kapcsoló
2 2. sebességfokozat
1 1. sebességfokozat
0 Kikapcsolva
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A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

1) A hajszárító használatba vétele előtt mossa meg samponnal a haját, majd kezelje kondicionálóval 
(megkönnyíti a fésülést). A megmosott hajat törölje meg törülközővel és fésülje meg.

2) A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja az elektromos aljzatba. A hajszárító fogantyúján 
állítsa be a kívánt hőmérsékletet (forró, meleg vagy hideg levegő) az A3 kapcsolóval.

3) Ezt követően a kikapcsolt hajszárítót a fordulatszám kapcsolóval A4 kapcsolja be az 1. vagy a 2. 
fokozatba.

  Ionizátor funkció
 A folyamatosan bekapcsolt ionizáló funkciónak köszönhetően a levegőben áramló negatív ionok 

semlegesítik a hajban az elektrosztatikus feltöltődést, a haj fényesebb és egészségesebb lesz.

 A frizura fixálásához nyomja be és tartsa benyomva a hideg levegő A2 kapcsológombot.

  Diffuzór
• Térfogatnövelő feltét használata esetén a hajszálak felemelése térfogatot kölcsönöz a hajának.
•  Helyezze a fejére a térfogatnövelő feltétet úgy, hogy annak „ujjai“ a feje felé nézzenek.
•  Finoman mozgassa a feltétet kicsit előre és kicsit hátra a fején, amíg a hajszálak el nem indulnak 

felfelé az ujjakon. Ne mozgassa a feltétet, amíg azon a ponton meg nem szárad a haja. Így haladjon 
lépésről-lépésre végig az egész fején.

Tipp:
a kialakított frizura jobban megtartja a formáját, ha a hajra hab vagy gél hajfixálót adagol vagy 
a hajra hajlakkot fúj.

4) A használat befejezése után a A4 kapcsolót tolja "0" állásba és a hálózati vezetéket húzza ki a fali 
aljzatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• A tisztítás megkezdése előtt a hajszárítót mindig kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali 
aljzatból. Ha a készüléket használta, akkor azt hagyja kihűlni.

• A beszívó nyílásból távolítsa el az esetleg beszívott hajat. A rácsot 7 az óramutató járásával 
ellenkező irányba csavarozza le. Vegye le a rácsot A7 és a hajat, valamint az egyéb szennyeződéseket 
távolítsa el a levegő útjából. A rácsot A7 helyezze fel és az óramutató járásával azonos irányba 
fordítsa el (a zárt lakat jel irányába). Ellenőrizze le a rács A7 megfelelő rögzítését a hajszárítón.

• A külső felület tisztításához száraz vagy enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A nedves 
felületet törölje szárazra.

• A hálózati vezetéket és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos. A tisztításhoz 
abrazív anyagokat, benzint vagy oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.
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MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség .........................................................................................................................220–240 V 
Névleges frekvencia ...........................................................................................................................50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ............................................................................................................. 2 200 W 
Érintésvédelmi osztály ................................................................................................................................... II 
Zajszint .....................................................................................................................................................70 dB

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus 
teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy 
az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. 
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen 
adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által 
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további 
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad 
tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és 
egyéb előírásnak.


