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Reisehaartrockner                            HT -1200.15                       Deutsch

BENUTZUNGSHINWEISE 
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
1.  Lesen Sie diese Benutzungshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das
     Gerät in Betrieb nehmen . 
2.  Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten, nicht-kommerziellen
     Gebrauch gedacht. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose,
     wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehör anbringen, das Gerät
     reinigen oder eine Störung auftritt. Schalten Sie das Gerät zuerst aus.
     Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel. 
3.  Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie 
     sie nie unbeaufsichtigt in die Nähe des Haartrockners. Lagern Sie das
     Gerät für Kinder unzugänglich. 
4.  Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Falls
     irgendein Schaden erkennbar ist, sollte das Gerät nicht mehr benutzt
     werden. 
5.  Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen 
     autorisierten Experten.
6.  Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze, direkter 
     Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und Ähnlichem. 
7.  Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Wann immer Sie es
     nicht benutzen, schalten Sie es aus - auch wenn es sich nur um einen
     Augenblick handelt. 
8.  Benutzen Sie nur Originalzubehör. Kommen Sie nicht mit dem Wasser 
     in Berührung. 
9.  Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. 
10. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Gerät nicht nass wird. 
11. Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach 
      Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr
      darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT 
1.  Schließen Sie den Haartrockner niemals an die falsche Netzspannung an. 
2.  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten 
     Experten ersetztw erden, um Gefahren zu vermeiden. 



3.  Stellen Sie sicher, dass der Luftauslass und das Gitter bei der Benutzung 
      frei sind. 
4.  Ihr Haartrockner ist gegen Überhitzung geschützt. Er schaltet sich
     automatisch bei Überhitzung aus und startet nach einer kurzen
     Abkühlphase wieder. Wenn sich der Haartrockner automatisch abschaltet 
     und Sie ihn nicht weiter verwenden wollen, schalten Sie das Gerät aus
     und ziehen Sie den Netzstecker. 
5.  Führen Sie den Luftauslass nicht zu nahe an Ihr Haar. Bitte schalten Sie
     den Haartrockner bei längeren Pausen während des Haaretrocknens aus 
     und ziehen Sie den Netzstecker. 
6.  Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern, z.B. Badewannen, 
     Duschbereichen oder badenden Personen! Wegen möglicher
     Stromschläge besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
7.  Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von 
     Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
     mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
     verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des 
     Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren 
     verstehen.
8.  Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. 
9.  Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von
      Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
10. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8
       Jahren gelangen.
11. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe 
       Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
12. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen vorgesehen.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN 
1. Temperaturregelung Geschwindigkeitsstufen
2. Netzkabel
3. Aufhängevorrichtung



GEBRAUCH 
1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. 
2. Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung an 
    220V-240V~50/60Hz 

Temperatureinstellung & Geschwindigkeitsstufen 
Position 0: Das Gerät ist ausgeschaltet 
Position I : Schonendes Trocknen bei mittlerer Temperatur 
                    & sanfter Luftstrom 
Position II : Schnelles Trocknen bei hoher Temperatur. & starker Luftstrom 

REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie die Ansaugöffnung von Zeit zu Zeit mit einer feinen Bürste. 
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ohne 
Reinigungsmittel oder andere Zusätze. 

TECHNISCHE DATEN 
Betriebsspannung : 220-240V~50/60Hz 
Leistung:                   1000-1200W 

Entsorgung
                Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder 
               Elektronik-Altgerät von Haushaltsab-fällen getrennt entsorgt 
                werden muss.
Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic 
Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) 
wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen 
Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere 
Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über 
die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an 
Ihre örtlichen Behörden.  
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Cestovní vysoušeč vlasů                            HT -1200.15                Česky

Pokyny k použití
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Prosím, pozorně si přečtěte tento návod k použití dříve, než uvedete 
    spotřebič do provozu.
2. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí, nekomerční použití. 
    Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, když 
    instalujete příslušenství, když přístroj čistíte nebo v případě poruchy. 
    Spotřebič nejprve vypněte. Tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
3. Abyste děti ochránili před nebezpečím způsobeným elektrickými přístroji, 
    nikdy je nenechávejte v blízkosti vysoušeče vlasů bez dozoru . Spotřebič 
    skladujte mimo dosah dětí. 
4. Pravidelně kontrolujte, zda spotřebič a kabel nejsou poškozeny. Jestliže 
    zjistíte poškození, už přístroj nepoužívejte.
5. Neopravujte zařízení sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka.
6. Chraňte spotřebič a kabel před horkem, přímým slunečním zářením, 
    vlhkostí, ostrými hranami a podobnými riziky. 
7. Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dohledu! Kdykoli přístroj 
    nepoužíváte, vypněte ho, i když je to jen na krátkou chvilku.
8. Používejte výhradně originální příslušenství. Vyhněte se kontaktu s 
    vodou.
9. Přístroj používejte pouze k určeným účelům.
10. Dbejte zejména na to, aby přístroj nenavlhl.
11. Když je vysoušeč vlasů používán v koupelně, je nutné po použití 
       vytáhnout zástrčku , protože blízkost vody představuje nebezpečí, 
       i když je vysoušeč vypnutý.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

1. Nikdy vysoušeč vlasů nepřipojujte k síti s nesprávným napětím. 
2. Je-li poškozen síťový kabel, musí ho vyměnit autorizovaný odborník, 
    aby se zabránilo nebezpečí.
3. Ujistěte se, že vývod vzduchu a mřížka nejsou při používání ničím 
    zakryté ani ucpané.



4. Váš vysoušeč vlasů je chráněn proti přehřátí. Při přehřátí se automaticky 
    vypne a po krátkém ochlazení se znovu zapne. Pokud se vysoušeč 
    automaticky vypne a vy jej nechcete dále používat, vypněte přístroj 
    a vytáhněte zástrčku ze sítě.
5. Vývod vzduchu nepřibližujte příliš blízko ke svým vlasům. Při delších 
    pauzách během vysoušení vlasů vysoušeč vypněte a vytáhněte zástrčku.
6. Udržujte  spotřebič mimo dosah vody a vlhkosti, např. mimo dosah van, 
    sprch či osob, které se koupou nebo sprchují! Hrozí zde riziko úmrtí v 
    důsledku úrazu elektrickým proudem!
7. Tento produkt mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými 
    tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem 
    zkušeností a znalostí, pokud byly předem informovány o bezpečném 
    používání přístroje a chápou rizika s používáním související.
8. Děti si nesmí hrát s přístrojem.
9. Čištění a údržbu smí provádět jen děti starší 8 let a pod dozorem.
10. Spotřebič a kabel se nesmí dostat do rukou dětí mladších 8 let.
11. Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán přes externí časový 
      spínač nebo zvláštní dálkový ovladač.
12. Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v interiéru.

POPIS SOUČÁSTEK
 
1. Regulace teploty Rychlostní stupně
2. síťový kabel
3. Závěsné zařízení

Použití

1. Odmotejte napájecí kabel úplně.
2. Zařízení připojujte pouze na střídavý 
    proud o napětí 220V-240V~50/60Hz



Nastavení teploty & Rychlostní stupně
Pozice 0:  přístroj je vypnutý
Pozice I:   Šetrné vysoušení při střední teplotě & mírný proud vzduchu
Pozice II: Rychlé vysoušení při vysoké teplotě & silný proud vzduchu

Čištění a údržba 
Nasávací otvor čas od času vyčistěte jemným kartáčkem. 
Kryt čistěte měkkým vlhkým hadříkem bez čisticího prostředku či 
jiných přísad.

Technické údaje: 
Provozní napětí:      220-240V~50/60Hz 
Výkon:                      1000-1200W 

Likvidace
                Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a 
              elektrické spotřebiče třídit od domácího odpadu. WEEE 
              směrnice (anglicky: Waste of Electrical and Electronic 
Equipment; CZ: Směrnice pro tříděný sběr elektrických a 
elektronických starých spotřebičů (2012/19/EU) byla zavedena, 
aby byly staré spotřebiče optimálně recyklovány a minimalizoval 
se vliv na životní prostředí, třídily se nebezpečné látky a zabránilo 
se dalším skládkám. Pro další informace ke správné likvidaci a 
recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů se prosím 
obraťte na úřady v místě Vašeho bydliště.
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Sušilo za kosu putno                                HT -1200.15                       Hrvatski

Napomene o korištenju
Opće sigurnosne napomene
1. Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte ove napomene o korištenju.
2. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za privatnu, a na za komercijalnu 
     uporabu. Prije čišćenja, pričvršćivanja pribora, u slučaju smetnje ili ako 
     ne koristite uređaj, izvucite utikač iz utičnice. Prvo isključite uređaj. Pri 
     iskopčavanju uređaja primite utikač, ne povlačite kabel.
3. Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini sušila za kosu, kako biste ih 
     zaštitili od opasnosti koje mogu predstavljati električni uređaji. Odložite 
     uređaj na mjesto koje je nedostupno djeci. 
4. Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ne koristite uređaj, 
     ako postoji oštećenje.
5. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj, nego se obratite stručnom 
     električaru.
6. Držite uređaj i kabel podalje od topline, izravnog sunčevog svjetla, vlage, 
     oštrih rubova i slično. 
7. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Isključite uređaj, ako ga 
     ne koristite - čak i kad se radi samo o jednom trenutku.
8. Koristite samo originalni pribor. Osigurajte da ne dođete u dodir s vodom.
9. Koristite uređaj isključivo za predviđenu svrhu.
10. Obratite pažnju posebice na to, da uređaj ne dođe u dodir s vodom.
11. Ako sušilo za kosu koristite u kupaonici, izvucite utikač iz utičnice 
     nakon korištenja, jer voda predstavlja opasnost čak i kad je sušilo 
     za kosu isključeno.

Posebne sigurnosne napomene za ovaj uređaj

1. Ne priključite uređaj na pogrešan mrežni napon. 
2. Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti stručni električar, kako 
     biste izbjegli opasnosti.
3. Prije korištenja provjerite izlaz zraka i rešetku na začepljenja.



4. Sušilo za kosu je opremljeno zaštitom od pregrijavanja. U slučaju 
    pregrijavanja sušilo za kosu se automatski isključuje i ponovno 
    uključuju nakon kratke faze hlađenja. Ako se sušilo za kosu 
    automatski isključi, a vi ga više ne želite koristiti, isključite uređaj 
    i izvucite utikač iz utičnice.
5. Ne približavajte izlaz zraka preblizu Vašoj kosi. Kod dužih pauza 
    tijekom sušenja kose isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
6. Držite uređaj podalje od vode i vlage, npr. kade, tuša ili osoba koje 
    su kupaju! Postoji životna opasnost uslijed strujnog udara!
7. Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili 
    mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za 
    rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom 
    ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja.
8. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
9. Djeca od 8 godina smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo, ako su 
    pod nadzorom odrasle osobe.
10. Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina.
11. Uređaj nije namijenjen za upravljanje preko vanjskog vremenskog 
       prekidača ili zasebnog daljinskog upravljača.
12. Ovaj uređaj je namijenjen samo za unutarnju uporabu.

Opis dijelove 
 
1. Reguliranje temperature  Stupanj brzine
2. Kabel
3. Karika za vješanje

Uputa za korištenje

1. Odmotajte kabel do kraja.
2. Priključite uređaj isključivo na izmjenični 
    napom na 220V-240V~50/60Hz



Podešavanje temperature i stupnja brzine
Položaj 0: Uređaj je uključen
Položaj I: Blago sušenje na srednjoj temperaturi i blaga struja zraka
Položaj II: Brzo sušenje na visokoj temperaturi i jaka struja zraka

Čišćenje i njega 
Povremeno očistite usisni otvor pomoću fine četke. 
Obrišite kućište mekom, suhom krpom bez sredstva za čišćenje ili 
drugih dodataka.

Zbrinjavanje u otpad
Nazivni napon:         220-240V~50/60Hz 
Nazivna snaga:         1000-1200W 

Likvidace
                Simbol na uređaju označava da se EE uređaji ne smije zbrinjavati 
              u komunalni otpad. Direktiva WEEE (engl.: Waste of Electrical and 
              Electronic Equipment; njem.: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) 
o EE otpadu (2012/19/EU) je donesena, kako bi se proizvodi reciklirali 
korištenjem raspoloživih optimalnih procesa recikliranja te minimizirao 
utjecaj na okoliš, tretirale opasne supstance i spriječilo nastajanje 
deponija otpada. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju EE 
otpada obratite se lokalnim vlastima.
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Hajszárító utazáshoz                                 HT -1200.15                        Magyar

Használati utasítás
Általános biztonsági előírások
1. Olvassa el a használati utasítást mielőtt a készüléket üzembe helyezi.
2. A készüléket kizárólag privát felhasználásra tervezték. Mindig húzza ki a 
    dugót a konektorból ha a készüléket nem használja ha a készüléket 
    tisztítja vagy működési hiba lép fel. Először kapcsoja ki  a készüléket. Ne 
    a kábelnél fogva húzza ki  a készüléket a konektorból.
3. A gyermekek biztonsága érdekében ne hagyja őrizetlenül a készüléket. 
    Gyermekektől elzárva tartandó! 
4. Mindig ellenőrizze le hogy a készülék vagy a kábel nem sérült meg. 
    Bármely sérülés esetén a készülék nem használható tovább.
5. Ne próbálja meg saját maga megjevítani  a készüléket, kérje szakember 
    segítségét.
6. Óvja a készüléket és a kábelt a hőtől, közvetlen napsütéstől, nedvességtől, 
    éles peremektől. 
7. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! Ha nem használja, 
    kapcsolja ki akkor is ha csak egy pillanatról van szó.
8. Az eredeti tartozékokkal használja. Ne érintkezzen a készülék vízzel.
9. A készüléket rendeltetésének megfelelően használja.
10. Különösen ügyeljen arra hogy a készülék ne legyen nedves.
11. Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki  
    a konektorból, víz közelében veszélyes lehet, még akkor is ha ki van 
    kapcsolva.

Különleges biztonsági előírások

1. Soha ne csatlakoztassa a készüléket nem megfelelő feszülséghez. 
2. Haa kábel megsérült, szakember által javíttatható, a veszély elkerülése 
    érdekében.
3. Győződjön meg róla hogy a levegőkieresztő és a szűrő használat közben 
    nincs eltömődve.
4. Túlmelegedés elleni védelmmel ellátott. Túlmelegedés esetén 
    automatikusan kikapcsol és lehűlés után újra bekapcsol. Ha a 



    hajszárító automatikusan kikapcsol és nem szeretné használni, 
    kapcsolja ki és húzza ki a konektorból.
5. Ne tartsa túl közel a levegőkieresztőt a hajához. Hosszabb üzemszünet 
    esetén húzza kapcsolja ki a készüléket és húzza ki  a konektorból.
6. Tartsa távol a készüléket víztől és nedvességtől, pl. fürdőkád, zuhany 
    részleg vagy fürdőző személytől. A lehetséges áramütés életveszélyes!
7. A készüléket 8 éven aluli gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi 
    vagy szellemi képességű Személyek tapasztalat vagy tudás hiányában 
    nem használhatják, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy 
    felügyel rájuk vagy utasítást nem kaptak arra vonatkozólag, hogy 
    hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és így tisztában 
    vannak a lehetséges veszélyekkel.
8. Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
9. Tisztítási- és karbantartási műveleteket gyermekek csak 8 éves kor 
    felett és felügyelet mellett végezhetnek.
10. A készülék és a hálózati kábel nem kerülhet 8 év alatti gyermekek 
    kezébe.
11. A készülék nem alkalmas külső időzítő vagy távírányító segítségével 
       történő működtetésre.
12. A készülék beltéri használatra alkalmas.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 
 
1. Hőfokszabályzó és sebességfokozat
2. Elektromos kábel
3. Felfüggesztési előírások

Használat

1. Tekerje le a kábelt teljesen.
2. A készüléket csak 220V-240V~50/60Hz 
feszültség alatt használja.



Hőmérsékletbeállítás és sebességfokozat
Állás 0: A készülék kikapcsolt.
Állás I: Kímélő szárítás közepes hőmérséklet és lágy légáramlat.
Állás II: Gyors szárítás magas hőmérséklet erős légáramlat.

Tisztítás és karbantartás
Időről időrel a levegőbeszívó felületét tisztítsa meg egy finom kefével. 
A készülék házát száraz, puha ronggyal tisztítószer nélkül tisztítsa meg.

Technikai adatok: 
Hálózati feszültség:        220-240V~50/60Hz 
Teljesítmény:                   1000-1200W 

Hulladékba helyezés
                Ez a szimbólum azt mutatja, hogy az elektromos Hulladékot 
              nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. A WEEE-
              irányelv (angolról: Waste of Electrical and Electronic 
Equipment; magyarul:  Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, 
amelyek az elektromos és elektronikus Berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán fellépő káros hatások 
megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás 
általános hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának 
javítása révén védik a környezetet és az emberi egészséget, 
összhangban a 2008/98/EK irányelv 1. és 4. cikkével, hozzájárulva 
ezáltal a fenntartható fejlődéshez. További információkat az 
elektromos és elektronikus berendezések Hulladékainak helyes 
kezeléséről az illetékes ország képviseleténél kaphat. 
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Pokyny na použitie
Všeobecné bezpečnostné pokyny
1. Pozorne si prečítajte  návod na použitie, predtým ako začnete prístroj 
     používať.
2. Tento prístroj je výhradne určený iba na súkromné použitie, nie na 
     komerčné použitie. Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak prístroj 
     nepoužívate, pripájate a odoberáte príslušenstvo, čistíte prístroj 
     alebo sa objaví nejaká závada. Prístroj najprv vypnite. Neťahajte 
     spotrebič za kábel, uchopte a potiahnite zástrčku.
3. Ak chcete deti ochrániť pred rizikami elektrospotrebičov,  nikdy ich 
     nenechávajte bez dozoru. Uskladnite prístroj mimo dosahu detí. 
4. Pravidelne kontrolujte prístroj a napájací kábel či sa na ňom 
     nenachádzajú  nejaké poškodenia. V prípade že uvidíte akékoľvek 
     poškodenie, prístroj viac nepoužívajte.
5. Prístroj nikdy neopravujte sami,  ale obráťte sa kvalifikovaného 
     odborníka.
6. Chráňte prístroj a kábel pred horúčavou, priamym  slnečným žiarením, 
     vlhkosťou, ostrými hranami a podobnými vecami. 
7. Nikdy nenechávajte prístroj v prevádzke bez dozoru! Vždy keď ho 
     nepoužívate, vypnite ho, aj keď sa jedná len o krátky okamih.
8. Používajte len originálne príslušenstvo. Nedostaňte sa do kontaktu s 
     vodou.
9. Používajte spotrebič iba na uvedené účely.
10. Byť obzvlášť opatrní, aby prístroj nebol mokrý.
11. Ak je sušič vlasov používaný v kúpeľni musíte po použití vytiahnuť 
      zástrčku, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je sušič 
      vlasov vypnutý.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

1. Nepripájajte sušič vlasov nikdy na nesprávne sieťové napätie. 
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným 
    odborníkom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Uistite sa, že výstup vzduchu a mriežka pri  prevádzke nie sú upchané.



5. Nepúšťajte výstup vzduchu príliš blízko svojich vlasov. Prosím, zapínajte 
    sušič vlasov s dlhšími prestávkami v priebehu sušenia vlasov a odpojte 
    napájací kábel.
6. Udržujte prístroj mimo dosahu vody a vlhkosti , ako napr. vaní, 
    sprchovacých  kútov alebo kúpajúcich sa osôb! Vzniká smrteľné 
    nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!  
7. Tento prístroj môžu obsluhovať deti vo veku od 8 rokov, osoby so 
    zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
    alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, iba ak sú pod 
    dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a 
    poznajú s tým spojené nebezpečenstvá.
8. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
9. Čistenie a údržbu môžu vykonávať  iba deti staršie ako 8 rokov a 
    vykonávajú tieto úkony pod dohľadom.
10. Prístroj a káble sa nesmú dostať do rúk deťom mladším ako 8 rokov.
11. Prístroj nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo 
      samostatným diaľkovým ovládaním.
12. Prístroj je určený len na použitie v interiéri. 

Popis komponentov 
 
1. Regulácia teploty  Rýchlostné stupne 
2. Napájací kábel
3. Pútko na zavesenie

Použitie

1. Úplne odmotajte napájací kábel.
2. Pripojte zariadenie na striedavý prúd, 
    pri 220V-240V ~ 50/60 Hz



Nastavenie teploty a nastavenie rýchlosti
Pozícia 0: Prístroj je vypnutý.
Pozícia I: Šetrné sušenie pri strednej teplote a jemný prúd vzduchu
Pozícia II: Rýchle sušenie pri vysokej teplote a silnom prúde vzduchu

Čistenie a starostlivosť
Z času na čas očistite otvory nasávania vzduchu s jemnou kefou. 
Kryt spotrebiča utierajte jemnou suchou handričkou bez čistiacich 
prostriedkov alebo iných prísad.

Technické údaje: 
Prevádzkové napätie:     220-240V~50/60Hz 
Výkon:                               1000-1200W 

Likvidácia
                Tento symbol na výrobku znamená, že vaše elektrické alebo 
              elektronické zariadenia nesmú byť odstránené s domovým 
              odpadom, ale musia byť zlikvidované oddelene. WEEE-
Smernica (z engl.: Odpad z elektrických a elektronických zariadení; 
Slovensky: Elektrické a elektronické zariadenia odpad) (2012/19 / EÚ) 
smernica bola založená za účelom poskytovania produktov s využitím 
najlepších dostupných techník recyklácie, recykláciu, aby sa 
minimalizoval dopad na životné prostredie, na zaobchádzanie s 
nebezpečnými látkami a zabránilo sa ďalším skládkam. Pre viac 
informácií o správnej likvidácii elektrických a elektronických 
zariadení a odpadu, sa obráťte na miestne úrady.


