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Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet 
jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest 
to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania 
w przyszłości. 

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód 
sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu 
urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta. 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać 
dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby  
o obniżonych  zdolnościach  fizycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim 
doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad 
nimi sprawowany nadzór lub zostały one 
pouczone o korzystaniu z urządzenia 
w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę 
z ewentualnego niebezpieczeństwa. 
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. 
Czyszczenia i konserwacji nie mogą 
dokonywać dzieci, nad którymi nie jest 
sprawowany nadzór.
Jeżeli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, 
jego wymianę należy powierzyć do 
fachowego punktu serwisowego, aby 
nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. 
Zabronione jest używanie urządzenia 
z uszkodzonym kablem zasilającym.
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OSTRZEŻENIE: Nie używaj niniejszego 
urządzenia w pobliżu wody. 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.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony 
zaleca się zainstalowanie w obwodzie 
elektrycznym zasilania łazienki wyłącznika 
prądu (RCD) z prądem znamionowym 
nastawionym nieprzewyższającym 30 mA. 
Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Bezpieczeństwo elektryczne
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na 

tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
• Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Nie zanurzaj je w wodzie ani innej cieczy.
• Dbaj o to, by wtyczka kabla zasilającego nie miała kontaktu z wodą ani wilgocią.
• Nie kładź kabla zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani na ostrych 

przedmiotach lub krawędziach. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel zasilający. Kabel zasilający 
umieść tak, aby nikt na niego nie stawał ani się o niego nie potknął.

• Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego.
• Nie odłączaj urządzenia z gniazdka zasilania poprzez pociąganie za kabel zasilający. Mogłoby to 

spowodować uszkodzenie kabla zasilającego lub gniazdka. Kabel z gniazdka odłącza się ciągnąc za 
wtyczkę kabla zasilającego.

• Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, w żadnym wypadku nie sięgaj po niego, ale natychmiast 
odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia, które było zanurzone 
w wodzie. W takim wypadku urządzenie należy przekazać do kontroli do autoryzowanego punktu 
serwisowego.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zabrania się wykonywania we 
własnym zakresie napraw, dostosowań i modyfikacji urządzenia. Wszelkie naprawy i regulację 
niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerując w urządzenie 
w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego, narażasz się na niebezpieczeństwo utraty prawa 
do gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas obsługi
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie korzystaj z niego w środowisku 

przemysłowym albo na zewnątrz.
• Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub 

które nie są dosłownie zalecone przez producenta.
• Nie zmieniaj w żaden sposób powierzchni urządzenia, np. przy pomocy folii, tapety samoprzylepnej 

itp.
• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
• Zadbaj o to, by podczas pracy urządzenia nie doszło do zablokowania otworu do wlotu lub wylotu 

powietrza. Jeżeli dojdzie do zablokowania niektórego z otworów, urządzenie się automatycznie 
wyłączy. Odłącz je od gniazdka sieciowego i zostaw przez kilka minut do ostygnięcia. Przed 
ponownym włączeniem usuń przeszkodę, która blokowała wlot albo wylot powietrza.

• Do otworów dla wlotu i wylotu powietrza nie wsuwaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów.
• Zabraniaj temu, by kabel zasilający swobodnie zwisał przez krawędź płyty roboczej albo stołu, 

gdzie mogłyby na niego sięgać dzieci.
• Nie kieruj strumienia gorącego powietrza w miejsca wrażliwe na ciepło, jakimi są oczy, uszy, szyja 

itp.
• Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
• Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia.
• Przed przechowywaniem urządzenia zaczekaj, do jego zupełnego ostygnięcia.
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OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

A

1
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1 Zdejmowany koncentrator powietrza 
2 Przycisk chłodnego powietrza (Cool Shot)
3 Przełącznik temperatury
4 Przełącznik prędkości
5 Uchwyt do zawieszenia

6 Boczny gumowy zderzak ochronny
7 Zdejmowana kratka nawiewu powietrza 
8 Rękojeść
9 Przewód zasilający
0 Dyfuzor

OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH 

Przełączniki temperatury
3 Gorące powietrze
2 Ciepłe powietrze
1 Chłodne powietrze

Przełączniki prędkości
2 2. stopień prędkości
1 1. stopień prędkości
0 Wyłączone
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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 zasilającego włóż do gniazdka napięcia el. Na rękojeści suszarki przełącznikiem 
temperatury A3.wybierz najpierw temperaturę (gorące, ciepłe lub zimne powietrze).

3)  Następnie przy pomocy przełącznika prędkości  A4 przełącz suszarkę ze stanu „wyłączone“ na 
pierwszy lub drugi stopień prędkości.

 Funkcja jonizacji
 Po włączeniu suszarki uruchomi się funkcja jonizacji, która wytwarza jony ujemne. Jony neutralizują 

ładunek statyczny we włosach oraz nadają im zdrowy wygląd i połysk.

 Aby utrwalić fryzurę, wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk chłodnego powietrza A2.

 Dyfuzor
• Z końcówką do zwiększenia objętości, dodasz swoim włosom objętość podniesieniem korzeni 

włosów od naskórka głowy.  
• Przyłożyć końcówkę do zwiększenia objętości w sposób, aby „palce” były skierowane naprzeciw 

głowy.
• Delikatnie poruszać końcówkę do przodu i do tyłu na małej części głowy, aż do momentu nim włosy 

zaczną się poruszać w górę po palcach końcówki. Końcówkę trzymać w tym miejscu do momentu 
wysuszenia włosów. W ten sposób postępować po następnych poszczególnych partiach głowy. 

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

4) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika  A4 na pozycję 0 i odłącz ją od 
gniazda napięcia elektrycznego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• Przed czyszczeniem zawsze wyłącz suszarkę i odłącz od gniazdka sieciowego. Jeżeli pracowało, 
zostaw je do ostygnięcia.t.

• Usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Przekręć kratkę A7 w kierunku wskazówek zegara. 
Zdejmij kratkę A7 i usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Nałóż z powrotem kratkę A7 
i przekręć ją w kierunku symbolu zamkniętego zamka oznaczonego na suszarce. Upewnij się, że 
kratka A7 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.



PL-8

PL Suszarka do włosów
SHD 8271VT

 2019,  02/2019

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .........................................................................................................220–240 V 
Częstotliwość nominalna ...................................................................................................................50/60 Hz
Pobór mocy .......................................................................................................................................... 2 200 W 
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .......................................................................... II 
Hałas ....................................................................................................................................................70 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 70 dB(A), co oznacza poziom mocy 
akustycznej A 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.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania 
odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych 
produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu 
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty 
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach 
Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu 
sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne 
i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. 
Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne 
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze 
urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych 
urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest 
on objęty.


