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Einleitung

Haartrockner

•  Einleitung
             
             Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie 
             haben sich damit fürein hochwertiges Produkt entschieden.
             Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme und dem ersten 
Gebrauch mit dem Haartrockner vertraut. Lesen Sie hierzu 
aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die 
wichtigen Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Haartrockner nur 
wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren 
Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei 
Weitergabe des Haartrockners an Dritte ebenfalls mit aus.

In dieser Bedienungsanleitung / am Haartrockner werden folgende Piktogramme
verwendet:

Bedienungsanleitung lesen! III  /  II  /  I III / II / I Heizstärken

Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten!

Kaltluftfunktion

V~ Volt (Wechselspannung) Schutzklasse II

Lebensgefahr durch elektrischen 
Schlag bei beschädigter 
Netzanschlussleitung oder Netzstecker!

W Watt (Wirkleistung)

Hz Hz Hertz (Frequenz) Kinder vom Haartrockner 
fernhalten!

Feuergefahr!
Verbrennungsgefahr! Warnung
vor heißen Oberflächen. Brandgefahr! 

Vorsicht vor elektrischem Schlag! 
Lebensgefahr!

Der Haartrockner darf nicht in der Nähe 
von Wasser oder im Wasser (z. B. 
Waschbecken, Dusche, Badewanne) 
verwendet werden.

II  /  I II / I Luftstromstärken Verpackung und Haartrockner 
umweltgerecht entsorgen!



•  Bestimmungsgemäße  Verwendung

Der Haartrockner ist zum Trocknen und Stylen Ihrer Haare bestimmt. 
Verwenden Sie den Haartrockner nicht zum Trocknen von Kunsthaar. 
Der Haartrockner ist nur zur Eigenanwendung und nicht für den
kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor 
beschrieben oder eine Veränderung des Haartrockners ist nicht zulässig 
und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Haartrockners 
führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidriger Anwendung 
liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Der Haartrockner ist nicht 
für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise

•  Teilebeschreibung

1. Drehbare Profidüse
2. Luftaustrittsöffnung
3. Abnehmbarer Filter
4. Kaltlufttaste
5. Schalter für Heizstufen mit 3 Stellungen
6. Schalter für Gebläsestufen mit 3 Stellungen
7. Aufhängeöse
8. Knickschutz
9. Netzanschlussleitung
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•  Lieferumfang

1 Haartrockner
1 Profidüse
1 Bedienungsanleitung

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. 
Es besteht Erstickungsgefahr.

Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder
Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen.
Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum 
Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum 
Schutz des Haartrockners. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise
und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Haartrockners.

WICHTIGE HINWEISE – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Wichtige
Sicherheitshinweise
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                                        LEBENS- UND UNFALLGEFAHR
FÜR KLEINKINDER UND KINDER! 

WARNUNG!



Setzen Sie den Haartrockner keinen Stößen aus und lassen Sie ihn nicht 
fallen. Überprüfen Sie den Haartrockner, den Netzstecker und dessen
Leitung vor jeder Anwendung sorgfältig auf Anzeichen von Abnutzung und / 
oder Beschädigung. Nehmen Sie den Haartrockner nicht in Betrieb, wenn
Sie Abnutzungen oder Beschädigungen feststellen oder wenn der 
Haartrockner unsachgemäß gebraucht wurde und schalten Sie ihn im Falle 
von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus. Geben Sie ihn in diesem 
Fall vor erneutem Gebrauch zum Händler zurück. Es besteht 
Stromschlagund Verletzungsgefahr.

Benutzen Sie den Haartrockner niemals in der Nähe von Badewannen, 
Waschbecken, Duschen oder anderen Gefäßen, die Wasser oder andere 
Flüssigkeiten beinhalten. Es besteht Stromschlaggefahr!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von 
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT! 
VERLETZUNGSGEFAHR!

STROMSCHLAGGEFAHR!

STROMSCHLAGGEFAHR!

STROMSCHLAG-UND VERLETZUNGSGEFAHR!

WARNUNG!

WARNUNG!

WARNUNG!

Wichtige Sicherheitshinweise
Stellen Sie sicher, dass der Haartrockner, der Netzstecker und die 
Netzanschlussleitung  9  nicht mit Wasser. Dampf oder anderen 
Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie den Haartrockner 
deshalb nur in trockenen Innenräumen (z. B. nie in der Badewanne, 
Sauna). Greifen Sie keinesfalls nach einem Haartrockner, der ins 
Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der 
Steckdose. Es besteht Stromschlaggefahr.



BRANDGEFAHR!

Decken Sie Haartrockner, Gebläse und Ansaugöffnung nicht ab. Es 
besteht Brandgefahr.

BRANDGEFAHR!

BRANDGEFAHR!

Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Kunsthaaren. Es besteht 
Brandgefahr.
•  Halten Sie Metallgegenstände (z. B. Schmuck) von der Ansaugöffnung
     fern, um ein Einsaugen zu verhindern. Es besteht Stromschlaggefahr.
•  Lassen Sie die Profidüse  1  erst abkühlen, bevor Sie sie abnehmen.
•  Verwenden Sie keine Verlängerungskabel im Badezimmer, damit im 
     Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
•  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.

Achten Sie darauf, dass der abnehmbare Filter  3  , die Ansaugöffnung
und die Luftaustrittsöffnung  2  des Haartrockners frei von angesaugten 
Fusseln, Staub und Haaren sind. Es besteht Brandgefahr.

              Zweckentfremden Sie die Netzanschlussleitung  9  nicht, um den 
              Haartrockner zu tragen, aufzuhängen oder um den Netzstecker 
aus der Steckdose zu ziehen. Netzanschlussleitung  9  nicht einklemmen, 
knicken oder drehen. Halten Sie den Haartrockner und Netzanschlussleitung  
 9  fern von Hitze, Wichtige Sicherheitshinweise Öl und scharfen Kanten. 
Wird die Netzanschlussleitung  9  beschädigt oder durchtrennt, berühren 
Sie die Netzanschlussleitung  9  nicht, sondern ziehen Sie sofort den 
Netzstecker aus der Steckdose. Beschädigte oder verwickelte 
Netzanschlussleitungen  9  erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.



•  Tauchen Sie den Haartrockner niemals unter Wasser. Greifen Sie nie nach 
     einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist und noch mit der Netzsteckdose 
     verbunden ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
     Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-
     Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht 
     mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur 
     um Rat.
•  Schließen Sie den Haartrockner nur an eine Steckdose mit der auf dem 
     Typenschild angegebenen Spannung an.
•  Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
•  Öffnen Sie niemals den Haartrockner und versuchen Sie nicht, den 
     Haartrockner selbst zu Wichtige Sicherheitshinweise / Vor der 
     Inbetriebnahme / Bedienung reparieren. Die Garantie erlischt
     bei Fremdeingriff.
•  Ziehen Sie das Kabel nur am Netzstecker aus der Steckdose.
•  Wenn der Haartrockner heruntergefallen ist oder anderweitige Schäden 
     davongetragen hat, darf er nicht mehr benutzt werden.
•  Entwirren Sie die Netzanschlussleitung  9  , wenn diese verdreht ist.
•  Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen
     bzw. als Zubehör angeboten werden.
•  Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder in einer vom Hersteller
     anerkannten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden. Durch 
     unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den 
     Benutzer entstehen.
•  Wenn die Netzanschlussleitung  9  dieses Gerätes beschädigt wird, 
     muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine 
     ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
     vermeiden.

•  Vor der Inbetriebnahme

    - Stellen Sie sich auf einen trockenen, elektrisch nicht leitfähigen 
      Untergrund.
    - Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.
    - Trocknen Sie Ihre Haare vorher mit einem Handtuch.



Brand- und Verbrennungsgefahr. Berühren Sie die Profidüse  1  nicht.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Haartrockners keine 
leicht entzündlichen Flüssigkeiten befinden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass keine Haare direkt angesaugt werden 
können.
•  Bedienung
    Hinweis: Beim ersten Gebrauch kann der Haartrockner einen leichten 
    Geruch entwickeln, der sich jedoch nach kurzer Zeit verliert.
    Hinweis: Bei Überhitzung schaltet sich der Haartrockner automatisch zu 
    Ihrer Sicherheit ab. Ziehen Sie den Netzstecker aus Steckdose und lassen 
    Sie den Haartrockner abkühlen. Prüfen Sie vor dem Wiedereinschalten die 
    Luftaustrittsöffnung  2  und den Filter  3  auf Verstopfung (z. B. angesaugte
    Fussel, Staub, Haare).

Einschalten:
-   Schalten Sie den Haartrockner ein, indem Sie den Schalter für die 
    Gebläsestufen  6  drücken. Wählen Sie zwischen schonendem Luftstrom 
    I und starkem Luftstrom II.
-  Wählen Sie mit dem Schalter für die Heizstufen  5  die gewünschte 
    Heizstufe aus:
    I niedrige Temperatur
    II mittlere Temperatur
    III hohe Temperatur
-  Trocknen und / oder stylen Sie Ihre Haare entsprechend Ihren Wünschen.
    Bedienung / Reinigung und Pflege / Entsorgung / Garantie / Service

Ausschalten:
-  Schalten Sie den Haartrockner aus, indem Sie den Schalter für die 
   Gebläsestufen  6  auf Position „0“ stellen.

Kaltluftfunktion
Die Kaltluftfunktion eignet sich für den Styling-Abschluss.
Sie kühlt Ihr Haar ab und fixiert es für ein besseres Ergebnis.

Hinweis: Die Profidüse  1  und de Haartrockner können je nach 
Schalterstellung und Gebrauchsdauer sehr heiß werden. Es besteht 



WARNUNG!
LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! 

-  Aktivieren Sie die Kaltluftfunktion, indem Sie die Kaltlufttaste  4 
   gedrückt halten.
-  Lassen Sie die Kaltlufttaste  4  wieder los, um zu der zuvor gewählten 
   Wärmestufe zurückzugelangen.

Nach dem Gebrauch
Hinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder 
unzugänglichen Platz auf.
Hinweis: Sie können den Haartrockner an der Aufhängeöse  7  an einem 
Haken aufhängen.
-  Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
-  Lassen Sie den Haartrockner abkühlen.
-  Wickeln Sie die Netzanschlussleitung  9  nicht um den Haartrockner.

•  Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor der Reinigung des Haartrockners stets den Netzstecker aus 
der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
-  Reinigen Sie den Haartrockner nur in der angegebenen Weise. Es darf 
    keinesfalls Flüssigkeit in den Haartrockner eindringen.
-  Reinigen Sie den Haartrockner nicht in der Spülmaschine.
-  Reinigen Sie den Haartrockner nicht mit leicht entzündbaren Flüssigkeiten.
-  Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
-  Reinigen Sie das Gehäuse des Haartrockners und das Zubehör mit einem 
    weichen, mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch.
-  Befreien Sie die Luftaustrittsöffnung  2  und den Filter  3  vor jedem 
    Gebrauch mit einem Pinsel / einer Bürste von angesaugten Fusseln, 
    Staub und Haaren.
    Hinweis: Sie können den Filter  3  durch
    Drehen zum Reinigen abnehmen (siehe Abb. B).



Technische Daten
Netzspannung: 220-240V~50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1800-2200W
Schutzklasse: II /
Gewicht: ca. 465g 

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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Vysoušeč vlasů                                      HT -2200.25                                Česky

Úvod

Vysoušeč vlasů

•  Úvod
             
             Gratulujeme vám ke koupě vašeho nového přístroje. Nyní jste 
             se rozhodli pro kvalitní produkt. Seznamte se před uvedením 
do provozu a první použitím s vysoušečem vlasů.
Přečtěte si prosím pozorně následující návod k obsluze a důležité 
bezpečnostní informace. Používejte vysoušeč vlasů pouze,  jak je 
popsáno a pro uvedené účely. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí 
použití.Odevzdejte take veškerou dokumentaci při prodeji vysoušeč e 
vlasů další osobě.

V tomto návodu k obsluze/na vysoušeč vlasů jsou použity následující piktogramy:

Přečtěte si návod k obsluze! III  /  II  /  I III / II / I  Intenzita ohřívání

Dbejte na varování a 
bezpečnostní pokyny!  

Funkce studený vzduch

V~ Volt (střídavé napětí) ochranná třída II

Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem v důsledku poškozeného 
kabelu nebo zástrčky!W Watt (efektívní výkon)

Hz Hz Hertz (frekvence) Udržujte děti v dostatečné vzd
álenosti od vysoušeče vlasů!

Nebezpečí požáru!
Hrozí nebezpečí popálení!
Varování před horkými povrchy.
Dejte si pozor na zasažení 
elektrickým proudem!
Životu nebezpečné!

Fén se nesmí používat v blízkosti 
vody nebo ve vodě (Např. u 
umyvadla, sprchového koutu,vaně).

II  /  I II / I Balení odolné proudě ní 
vzduchu

Vysoušeč vlasů zlikvidujte šetrně
k životnímu prostředí!



•  Zamýšlené použití

Vysoušeč vlasů je určena pro sušení a styling vlasů. Nepoužívejte vysoušeč 
vlasů na vysoušení umělých vlasů. Vysoušeč vlasů je určen pro osobní 
potřebu a ne pro komerční využití. K jiném účelu než je uvedeno výše, nebo 
ke změně na vysoušeči vlasů není povolen používat a může vést ke zranění 
a/nebo poškození vysoušeče vlasů.  Za škody spůsobené důsledkem 
nesprávného používání výrobce nenese žádnou odpovědnost. Vysoušeč 
vlasů není určen ke komerčnímu využití.

Úvod / Důležité bezpečnostní pokyny

•  Popis dílů

1. Otočná profesionální tryska
2. Otvor pro výstup vzduchu
3. Vyjímatelný filtr
4. Tlačítko studený vzduch
5. Přepínač pro nastavení tepla s 3 polohami
6. Spínač pro stupně foukání s 3 polohami
7. Očko na zavěšení
8. Ochrana před zalomením
9. Napájecí kabel
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•  Obsah balení

1 vysoušeč vlasov
1 Profesionální tryska
1 Návod k obsluze

Nedodržení těchto pokynů může způsobit poranění osobám nebo škody na 
majetku (úraz elektrickým proudem, popálení kůže, požár).
Následující varování týkající se bezpečnosti a nebezpečí jsou nejen na 
ochranu vašeho zdraví nebo zdraví ostatních, ale i na ochranu vysoušeče 
vlasů. Protododržujte tyto bezpečnostní pokyny a dejte dále tento návod 
při prodeji vysoušeče vlasů.

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí
nebezpečí udušení!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ODLOŽTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Důležité
bezpečnostní pokyny

A

 

B

3
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                                  ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ, HROZÍ RIZIKO NEHODY 
PRO NEMLUVŇATA A DĚTI! 

VAROVÁNÍ!



Nebouchejte z vysoušečem vlasů, chraňte jej před nárazy a nenechte ho 
spadnout. Zkontrolujte důkladně vysoušeč vlasů, zástrčku, napájecí kabel 
a před každým použitím zda nemá známky opotřebení a / nebo poškození.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud si všimnete opotřebení nebo poškození, 
kdy byl vysoušeč vlasů nesprávně použitý a v případě poruchy ho ihned 
vypněte .
Vraťte ho v tomto případě před opětovným použitím prodejci zpátky. Hrozí 
úraz elektrickým proudem a nebezpečí zranění.

Nikdy nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti vaně, umyvadla, sprchy nebo 
jiných nádob, které obsahují vodu nebo jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností 
a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly poučený o bezpečném 
používání zařízení a porozuměli z toho plynoucí rizika.
Děti se nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez 
dozoru.

POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

HROZÍ ÚRAZ ELEKTŘINOU A NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

Důležité bezpečnostní pokyny
Ujistěte se, zda se vysoušeč vlasů, zástrčka a napájecí kabel  9  nedostal 
do styku s vodou, párou nebo jinou tekutinou. Používejte vysoušeč 
vlasů pouze v suchých místnostech (např. ve vaně, sauně). V žádném 
případě nesahejte po vysoušeči na vlasy, který spadl do vody.  
Vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Nezakrývejte vysoušeč vlasů, vývod a přívod vzduchu. 
Hrozí nebezpečí požáru.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! 

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Ujistěte se, zda je odnímatelný filtr  3 , sací otvor a otvor výstupu vzduchu
 2  vysoušeče vlasů jsou bez nasávaných nečistot, prachu a vlasů. Hrozí
nebezpečí požáru.

Nepoužívejte vysoušeč vlasů na umělé vlasy. Hrozí nebezpečí požáru.
•  Držte kovové předměty (např. klenoty) dále od sacího otvoru, aby se 
     zabránilo jejich nasátí.
     Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
•  Nechte profesionální trysku  1  vychladnout před odebráním.
•  Nepoužívejte prodlužovací kabel v koupelně, aby zástrčka v případě 
     nouze mohla být rychle dosažitelná.
•  Pokud uživatele vysoušeč vlasů v koupelně, vytáhněte zástrčku po 
     použití, protože blízkost vody představuje riziko, i když je vysoušeč 
     vlasů vypnutý.

             Nezneužívejte napájecí kabel  9  na nošení vysoušeče vlasů, na 
             zavěšení nebo na vytažení zástrčky ze zásuvky.  Síťový kabel  9  
nemačkejte, neohýbejte nebo netočte. Držte vysoušeč vlasů a napájecí 
kabel  9  mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.  Pokud je připojovací 
kabel  9  poškozen nebo předělený nedotýkejte se napájecího kabelu  9 , 
ale okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky. Poškozená nebo zamotaná 
napájecí šňůra  9  zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Upozornění: Profesionální tryska  1  a vysoušeč vlasů mohou být v 
závislosti na poloze spínače a délce provozu velmi horké. Hrozí 

•  Neponořujte vysoušeč vlasů nikdy do vody.  Nikdy nesahejte na spotřebič,
     který spadl do vody a je stále připojen k elektrické zásuvce. Okamžitě 
     vytáhněte zástrčku. Jako přídavná ochrana, se doporučuje instalace
     ochrany zařízení poruchového proudu (FI) s jmenovitým reziduálním 
     proudem ne více než 30 mA v bvodu. Požádejte o radu svého instalatéra.
•  Připojte vysoušeč vlasů pouze do zásuvky na níž je uvedené napětí na 
     výrobním štítku.
•  Nevkládejte předměty do vnitřku krytu.
•  Nikdy neotvírejte vysoušeč vlasů a nesnažte se opravovat vysoušeč vlasů 
     sami. Záruka pozbývá platnosti, pokud byly provedeny změny.
•  Odpojte kabel ze zásuvky pouze za zástrčku.
•  V případě, že vysoušeč vlasů spadl na zem nebo utrpěl jiné škody, je 
     opotřebovaný už víc nesmí být použit.
•  Rozmotejte napájecí kabel  9 , pokud je pokroucený .
•  Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno nebo nabídnuto 
     výrobcem jako příslušenství.
•  Opravy smí provádět pouze vyškolený personál Nebo autorizovaný servis 
     výrobce. Nesprávné provedené opravy představují značné nebezpečí pro 
     uživatele.
•  Pokud by byl poškozen síťový připojovací kabel  9  tohoto přístroje, je 
     nutné aby ho vyměnil výrobce, jeho servisní technik nebo podobně 
     kvalifikovaná osoba aby se předešlo nebezpečí.

•  Před uvedením do provozu

-  se postavte na suchý, elektrickynevodivou podlahu.
-  Ujistěte se, že máte suché ruce.
-  Osušte si předtím vlasy ručníkem.

nebezpečí požáru a popálení. Nedotýkejte se profesionální trysky  1 .
Upozornění: Ujistěte se, zda se v blízkosti vysoušeče vlasů nenacházejí 
žádné hořlavé kapaliny.
Upozornění: Dbejte na to, aby nemohly být přímo nasáty žádné vlasy.



•  Obsluha
    Upozornění: Při prvním použití vysoušeče vlasů může vzniknout mírný 
    zápach, který zmizí po krátké době.
    Upozornění: V případě přehřátí se vysoušeč vlasů automaticky vypne pro 
    vaši bezpečnost. Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte vysoušeč vlasů 
    vychladnout.  Zkontrolujte před dalším použitím otvor výstupu vzduchu 2 
    a filtr  3  zda nejsou ucpané (např. nasáty vlákna, prach, vlasy).

Zapínání:
-   Zapněte vysoušeč vlasů stisknutím vypínače na stupeň foukání  6 .
    Vyberte si mezi mírným prouděním vzduchu I a silným prouděním 
    vzduchu II.
-   Pomocí přepínače si vyberte požadovaný stupeň ohřevu  5 :
    I nízká teplota
    II střední teplota
    III vysoká teplota
-  Vysušte a / nebo upravte si vaše vlasy podle vašich představ.

Vypínání:
-   Vypněte vysoušeč vlasů otočením přepínače na rychlost foukání  6
    na pozici "0".

Funkce studený vzduch 
Funkce studený vzduch je vhodná pro úpravu vlasů.
Ochlazuje vlasy a zafixuje jejich pro lepší výsledek.
-   Aktivovujte funkci studeného vzduchu podržením tlačítka  4  studeného 
    vzduchu.
-   Nechte tlačítko studený vzduch  4  jít znovu a vrátit se na původně 
    zvolenou úroveň vyhřívání.

Po použití
Upozornění: Udržujte přístroj na
suchém místě a mimo dosah dětí.
Upozornění: Můžete vysoušeč vlasů zavěsit závěsným očkem  7  na háček.
-  Po použití vytáhněte zástrčku  ze zásuvky.



Technické údaje
Síťové napětí: 220-240V~50/60Hz
Příkon: 1800-2200W
Ochranná třída: II /
Hmotnost: cca 465g

NEBEZPEČÍ!
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

-  Nechte vysoušeč vlasů vychladnout.
-  Nenamotávejte síťový kabel  9  okolo vysoušeče vlasů.

•  Čištění a údržba

Vytáhněte vždy zástrčku před čištěním vysoušeče vlasů ze zásuvky. Jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
-  Vyčistěte vysoušeč vlasů pouze určeným způsobem. Do vysoušeče vlasů 
    se nesmí dostat žádná kapalina.
-  Nemyjte vysoušeč vlasů v myčce.
-  Nečistěte vysoušeč vlasů s hořlavými kapalinami.
-  Nikdy nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čistící prostředky.
-  Vyčistěte kryt vysoušeče vlasů a příslušenství s měkkou, vlhkým hadříkem 
    a teplou vodou.
-  Očistěte otvor ny vyfukování vzduchu  2  a filtr  3  před každým použitím 
    pomocí kartáče / štětce nasátých vláken, prachu a vlasů.
    Upozornění: Můžete filtr  3  otočením vyjmout a vyčistit jej (viz obr. B).



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                                      HT -2200.25                             Hrvatski

Uvod

U Sušilo za kosu

U ovoj uputi za korištenje ili na sušilu za kosu koriste se sljedeći piktogrami:

Pročitati uputu za korištenje! III  /  II  /  I III / II / I Stupnjevi topline

Obratiti pažnju na upozorenja i 
sigurnosne napomene!  

Funkcija hladnog zraka

V~ Volt (izmjenični napon) Klasa zaštite II

Životna opasnost uslijed strujnog 
udara kod oštećenog kabela
ili utikača!W Watt (djelatna snaga)

Hz Hz Hertz (frekvencija) Držite sušilo za kosu podalje od 
djece!

Opasnost od požara!
Opasnost od opeklina! 
Upozorenje na vruće površine! 

Oprez od strujnog udara! 
Životna opasnost!

Sušilo za kosu se ne smije koristiti 
u blizini vode ili u vodi (npr. u 
umivaoniku, tušu, kadi).

II  /  I II / I Jačine struje zrakahu Pakiranje i sušilo za kosu zbrinuti u 
otpad na ekološki prihvatljiv način!

•  Uvod
             
             Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog uređaja. Odlučili ste se 
             za visokokvalitetni uređaj.
Prije puštanja u rad informirajte se o korištenju sušila za kosu. Prije 
prvog korištenja pažljivo pročitajte uputu za korištenje i sigurnosne 
napomene. Koristite sušilo za kosu isključivo kao što je opisano i za 
navedena područja primjene. Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.
Ako sušilo za kosu dajete trećim osobama na raspolaganje, priložite 
i ovu uputu.



•  Pravilna uporaba

Sušilo za kosu je namijenjeno za sušenje i oblikovanje Vaše kose. Ne koristite 
sušilo za kosu za sušenje umjetne kose. Sušilo za kosu namijenjeno je 
isključivo za privatno korištenje. Nije pogodno za komercijalno korištenje. 
Uporaba koja nije u skladu s ovom uputom te modifikacija sušila za kosu 
nisu dopuštene i mogu prouzročiti ozljede i/ili oštećenja sušila za kosu. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja uslijed nepravilnog
korištenja sušila za kosu. Sušilo za kosu nije namijenjeno za komercijalno 
korištenje.

Uvod / Važne sigurnosne napomene

•  Opis dijelova
1. Okretna profi mlaznica
2. Otvor za izlaz zraka
3. Odvojivi filter
4. Tipka za hladni zrak
5. Prekidač za stupnjeve topline s 3 položaja
6. Prekidač za stupnjeve puhanja s 3 položaja
7. Karika za vješanje
8. Zaštita od presavijanja
9. Kabel

1

4

2 3

5

6

7

8

9



Djeca se ne smiju igrati s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost 
od gušenja.

•  Opseg isporuke

1 sušilo za kosu
1 profi mlaznica
1 uputa za korištenje

Nepridržavanjem sljedećih napomena možete prouzročiti ozljede osoba ili 
materijalna oštećenja (strujni udar, opekline kože). Sljedeće sigurnosne 
napomene i upozorenja ne služe samo za zaštitu Vašeg zdravlja odn.
zdravlja trećih osoba, nego i za zaštitu sušila za kosu. Stoga obratite pažnju 
na ove sigurnosne napomene i u slučaju da sušilo za kosu dajete trećim
osobama na raspolaganje, priložite i ovu uputu.

VAŽNE NAPOMENE – SAČUVATI KAO PODSJETNIK!

Važne
sigurnosne napomene

A

 

B

3

5

6

                                        ŽIVOTNA OPASNOST I OPASNOST OD 
NEZGODE ZA MALU DJECU I DJECU! 

UPOZORENJE!



Ne izlažite sušilo za kosu udarima i osigurajte da ne padne na pod. Prije 
svakog korištenja provjerite sušilo za kosu, kabel i utikač na znakove
istrošenosti i/ili oštećenja. Ne puštajte sušilo za kosu u rad, ako zapazite
znakove istrošenosti i/ili oštećenja ili ako je sušilo za kosu nepravilno 
korišteno te ga odmah isključite u slučaju kvara ili smetnji u radu.
U tom slučaju odnesite uređaj trgovcu prije ponovnog korištenja. 
Postoji opasnost od strujnog udara i ozljede.

Ne koristite sušilo za kosu u blizini  kade, umivaonika, tuša ili drugih 
spremnika, koji sadrže vodu ili druge tekućine. Postoji opasnost od 
strujnog udara!

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. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca smiju čistiti i 
održavati ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom odrasle osobe.

OPREZ! 
OPASNOST OD OZLJEDE!

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I OZLJEDA!

UPOZORENJE!

UPOZORENJE!

UPOZORENJE!

Važne sigurnosne napomene
Osigurajte da sušilo za kosu, utikač i kabel  9  ne dođu u dodir s vodom.
parom ili drugim tekućinama. Stoga koristite sušilo za kosu samo u suhim 
prostorijama (dakle, ni u kojem slučaju u kadi, sauni). Ne dodirujte uređaj, 
ako je isti pao u vodu. Odmah izvucite utikač iz utičnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.



OPASNOST OD POŽARA!

Ne prekrivajte sušilo za kosu, puhanje i usisni otvor. Postoji opasnost 
od požara.

OPASNOST OD POŽARA! 

OPASNOST OD POŽARA!

Osigurajte da se na odvojivom filteru  3 , usisnom otvoru i otvoru za izlaz 
zraka  2  sušila za kosu ne nalaze usisana vlakanca, prašina i dlake. Postoji
opasnost od požara.

Ne koristite sušilo za kosu na umjetnoj kosi. Postoji opasnost od požara.
•  Držite metalne predmete (npr. nakit) podalje od usisnog otvora,
     kako biste spriječili usisavanje. Postoji opasnost od strujnog udara.
•  Ostavite profi mlaznicu  1  da se ohladi prije nego li ju uklonite.
•  Ne koristite produžni kabel u kupaonici, kako bi utikač u hitnom slučaju 
     bio brzo dostupan.
•  Ako sušilo za kosu koristite u kupaonici, izvucite utikač nakon korištenja,
     jer voda predstavlja opasnost, čak i kad je sušilo za kosu isključeno.

             Ne koristite kabel  9  za nošenje i vješanje sušila za kosu ili za 
             izvlačenje utikača iz utičnice. Osigurajte da se kabel  9  ne ukliješti, 
presavije ili uvrne. Držite sušilo za kosu i kabel  9  podalje od topline, ulja 
i oštrih rubova. Ne dodirujte kabel  9 , ako je isti oštećen ili presječen, 
nego odmah izvucite utikač iz utičnice. Oštećeni ili zapetljani kabel  9  
povećava rizik od strujnog udara.



opasnost od požara i opeklina. Ne dodirujte profi mlaznicu  1 .
Napomena: Osigurajte da se u blizini sušila za kosu ne nalaze lako 
zapaljive tekućine.
Napomena: Osigurajte da se kosa ne može izravno usisati.

•  Ne uranjajte sušilo za kosu u vodu. Ne dodirujte uređaj, ako je pao u 
     vodu, a još je priključen na utičnicu. Odmah izvucite utikač iz utičnice.
     Kao dodatna zaštita preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja struje 
     kvara (FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA u
     strujnom krugu. Pitajte Vašeg instalatera za savjet.
•  Priključite sušilo za kosu isključivo na utičnicu s naponom koji je naveden 
     na tipskoj pločici.
•  Ne stavljajte predmete u unutrašnjost kućišta.
•  Ne otvarajte i ne pokušavajte sami popravit sušilo za kosu. Jamstvo ne 
     pokriva popravke od strane trećih osoba.
•  Pri izvlačenju utikača iz utičnice primite utikač.
•  Sušilo za kosu se ne smije koristiti, ako je palo na pod ili ili je neki drugi 
     način oštećeno.
•  Razvucite kabel  9 , ako je isti  uvrnut.
•  Ne koristite pribor, koji nije preporučen odn. ponuđen  od strane
     proizvođača.
•  Popravke smije izvršiti samo stručna osoba ili serviser ovlašten od strane
     proizvođača. Uslijed nestručnog  popravka mogu nastati znatne opasnosti 
     za korisnika.
•  Ako je kabel  9  ovog uređaja oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač,
     ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba, kako biste izbjegli opasnosti.

•  Prije prvog korištenja

-  stanite na suhu i električki nevodljivu površinu.
-  Provjerite jesu li Vam ruke suhe.
-  Prethodno osušite Vašu kosu ručnikom.

Napomena: Profi mlaznica  1  i sušilo za kosu mogu postati jako 
vrući, ovisno o položaju prekidača i trajanju korištenja. Postoji 



Nakon korištenja
Napomena: Odložite uređaj na suhom i za djecu nedostupnom mjestu.
Napomena: Sušilo za kosu možete objesiti pomoću karike za vješanje  7 .
-   Nakon svakog korištenja izvucite utikač iz utičnice.

•  Rukovanje
    Napomena: Pri prvom korištenju sušila za kosu može se pojaviti blagi 
    miris, koji nestaje nakon kratkog vremena.
    Napomena: U slučaju pregrijavanja sušilo za kosu se automatski isključuje 
    radi Vaše sigurnosti. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite sušilo za kosu da 
    se ohladi. Prije ponovnog uključivanja provjerite otvor za izlaz zraka  2  i
    filter 3 na začepljenja (npr. usisana vlakanca, prašina, kosa).

Uključivanje:
-   Za uključivanje sušila za kosu pritisnite prekidač za stupanj puhanja  6 .
    Možete odabrati između blage struje zraka I i jake struje zraka II.
-   Pomoću prekidača za stupanj topline  5  odaberite potreban stupanj 
    topline:
    I niska temperatura
    II srednja temperatura
    III visoka temperatura 
-   Sušite i/ili oblikujte Vašu kosu po Vašoj želji.

Isključivanje:
-   Za isključivanje sušila za kosu podesite prekidač za stupanj puhanja  6 
    na položaj „0“.

Funkcija hladnog zraka 
Funkcija hladnog zraka pogodna je za završno oblikovanje.
Ista hladi Vašu kosu i fiksira ju za bolji rezultat.
-   Za aktiviranje funkcije hladnog zraka držite tipku za hladni zrak 4 
    pritisnutom.
-   Ponovno pustite tipku za hladni zrak  4 , kako biste se vratili na 
    prethodno odabrani stupanj topline.



Tehnički podaci
Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz
Nazivna snaga: 1800-2200W
Klasa zaštite: II /
Težina: cca 465g

ŽIVOTNA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

-   Ostavite sušilo za kosu da se ohladi. 
-   Ne namatajte kabel  9  oko sušila za kosu.

•  Čišćenje i njega

UPOZORENJE!

Prije čišćenja sušila za kosu izvucite utikač iz utičnice. U protivnom postoji 
opasnost od strujnog udara.
-  Čistite sušilo za kosu isključivo na opisani način. Tekućina ni u kojem 
    slučaju ne smije prodrijeti u sušilo za kosu.
-  Ne perite sušilo za kosu u perilici posuđa.
-  Ne čistite sušilo za kosu s lako zapaljivim tekućinama.
-  Ne koristite nagrizna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
-  Očistite kućište sušila za kosu i pribor mekom krpom navlaženom u
   toploj vodi.
-  Prije svakog korištenja uklonite vlakanca, prašinu i dlake s otvora za izlaz 
    zraka i filtera  3  pomoću kista / četke.
    Napomena: Odvrtanjem možete ukloniti filter  3  za čišćenje (vidi sl. B)



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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Bevezetés

Hajszárító

Ebben a leírásban a következő jelzések használatosak:

Olvassa el a használati útmutatót! III  /  II  /  I III / II / I  Hőfok

Figyelmezető és biztonsági 
előírások betartása! 

Hideglevegő funkció

V~ Volt váltóáram védelmi osztály II

Elektormos áramütés életveszélyes
a sérült hálózati vezeték vagy 
hálózati csatlakózó esetében!W Watt (hatásos teljesítmény)

Hz Hz Hertz (frekvencia) gyermekektől távol tartandó!

Égésveszély!
Égésveszély!
Forró felületektől óvjuk!

Óvakodjon az elekromos 
áramütéstől! Életveszély!

A hajszárítót tilos víz vagy víz 
közelében (mosdó, tusoló, 
fürdőkád) használni.

II  /  I II / I Levegőáramlás erőssége csomagolás 
környezetkímélő  elszállítása!

•  Bevezetés
             
             Gratulálunk az új készülék vásárlásához. Ön egy kiválló 
             minőségű termék mellett döntött.
Üzembehelyezés és első használat előtt  ismerkedjen meg a 
hajszárítóval. Olvassa el figyelmesen a következő  használattal 
kapcsolatos utasításokat és a biztonsági előírásokat. A hajszárítót 
csak a leírásban meghatározott módon és helyen használja.
Őrizze meg gondosan az útmutatót. Adja át az összes leírás annak 
a személynek  akinek a hajszárítót továbbadja.



•  Rendeltetésszerű Használat:

A hajszárító hajszárításra és  hajfomázásra alkalmas. Ne használja a 
hajszárítót paróka vagy műanyag haj szárítására. A hajszárító csak 
privát felhasználásra és nem kereskedelmi használatra alkalmas. Más 
felhasználásra vagy a hajszárító változtatása nem engedélyezett
és a készülék károsodásához vezethet. A károkért melyek nem 
rendeltetésszerű használatból erednek a gyártó nem vállal felelősséget. 
A hajszárítót nem kereskedelmi célra szánják.

Bevezetés/biztonsági utasítások

•  Részei
1. Forgatható profi fúvóka
2. levegőkiáramló nyílás
3. levehető szűrő
4. hideglevegőfúvó gomb
5. a meleglevegő kapcsolója 3 fokozattal
6. a levegőfújó kapcsolója 3 fokozattal
7. akasztó
8. törésgátló
9. hálózati vezeték
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soha ne hagyja őrizetlenül agyermekeket a csomagolóanyaggal. Fulladást
okozhat.

•  A csomag tartalma:

1 hajszárító
1 Profil fúvóka
1 használati utasítás

A következő utasítások nem betartása személyi vagy anyagi károkat
okozhat (áramütés, bőrégés, tűz).
A következő biztonsági utasítások nem csak az egészsége védelmét 
szolgálja hanem a készülék épségét is. Tartsa be az utasításokat és adja 
át ezeket a hajszárítóval együtt egy másik személynek.

FONTOS UTASÍTÁSOK-KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA MEGŐRIZNI!

Fontos
Biztonsági tudnivalók

A

 

B
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                                        ÉLET ÉS BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEK 
ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA!

FIGYELEM!



Ne ütögesse és ne ejtse le a hajszárítót. Ellenőrizze le gondosan a 
hajszárítót, a hálózati csatlakozót és annak vezetékét minden használat 
előtt használat előtt a sérülések miatt. Ne használja a hajszárítót ha 
sérülést talál a készüléken vagy  szakszerűtlenül lett használva, kapcsolja 
ki ilyen esetekben azonnal a készüléket. Ilyen esetben adja vissza a 
kereskedőnek. vissza. Áramütésből adódó Égésveszély.

Soha ne használja a készüléket fürdőkádak közelében, mosdókagylóban,
tusolóban, vízben vagy más  folyadék tartalmú edényben. Fennállhat
Áramütés veszélye!

Ez a készüléket gyermekek 8 éves kortól csökkent pszihikai mentáli vagy 
érzékszervi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalattal és 
tudással nem rendelkező személyek is használhatják olyan személy 
felügyelete mellett aki a készülék biztonságos  használatával és 
veszélyeivel tudatában van és elfogadja azokat. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel! Tisztítást és karbantartást tilos gyermekekkel 
felügyelet nélkül elvégeztetni.

FIGYELEM! ÉGÉSVESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

ÁRAMÜTÉS-ÉS SÉRÜLÉSVESZÉLY!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Fontos biztonsági előírások
Bizonyosodjon meg róla hogy a hajszárító a hálózati csatlakozó és a 
hálózati kábel  9  nem érintkezik vízzel, gőzzel vagy  más folyadékkal. 
Ezért a hajszárítót száraz helyen használja (fürdőkádban, szaunában 
soha). soha nem éritse meg a hajszárítót ha az vízbe esett. Azonnal 
húzza ki  a kábelt a csatlakozóból. Áramütés Veszélye!



Ne használja a hajszárítót pót vagy műanyag hajhoz. Gyulladásveszélye 
állhat fent.
•  Tartsa távol a fém tárgyakat Pl ékszer a levegőszívó nyílástól
     mert felszívhatja azokat és megsérülhet. Áramütés veszélye.
•  Hagyja a fúvókát először kihűlni mielőtt leveszi.
•  Ne használjon hosszabbítót a fürdőszobában mivel vész esetén  a 
     csatlakozó gyorsabban elérhető.
•  Ha a hajszárítót fürdőszobában használja használat után  húzza ki a 
     csatlakozót a konektorból mivel a víz közelsége veszélyforrás, akkor 
     is ha a készüléket kikapcsolta.
     

GYULLADÁSVESZÉLY!

Ne fedje le a hajszárító fújó vagy szívónyílását. Gyulladásveszélyes.

GYULLADÁSVESZÉLY! 

GYULLADÁSVESZÉLY!

              Ne használja más célra a hálózati vezetéket  9  Pl. a hajszárító 
              hordozására vagy fellógatására vagy a csatlakozó kihúzására. 
A hálózati vezetéket  9  ne törje meg és ne tekerje össze. Tartsa távol 
a hajszárítót és a hálózati kábelt  9  hőségtől, Olaj és éles szélek. Ha a 
hálózati kábel sérült vagy kettévált, ne érintse meg henam azonnal 
húzza ki a csatlakozót a konektorból. Dugaljzat. Sérült vagy 
összetekeredett hálózati kábelt növeli az áramütés veszélyét.

Ügyeljen arra hogy kivehető szűrő  3  a levegőbeszívó és a levegőkieresztő 
nyílás szabadon maradjon, ne tömítse le haj, por vagy más szőrzet. 
Fennállhat Égésveszély.



Ne érintse meg afúvókát.
Figyelem: Ügyeljen arra hogy a közelben ne legyen gyúlékony anyag 
vagy folyadék.
Figyelem: Győződjön meg róla hogy nincs eltömődve hajjal vagy porral.

•  Soha nem merítse víz alá a hajszárítót. Soha ne fogja meg a készüléket 
     ha az vízbe esett és a hálózati áramra van csatlakoztatva. Húzza ki 
     azonnal a konektorból. Minden kiegészítő védelem a beszerelésnél 
     védelmi berendezés szünetmentes áramhálózat mely nem több mint 
     30mA áramkör ajánlott. Kérjen tanácsot a szerelőjétől.
•  A hajszárító feszültségével megegyező hálózati feszültséggel 
     csatlakoztassuk készüléket.
•  Ne tegyen semilyen tárgyat a készülék házába.
•  Soha ne nyissa fel a hajszárítót és ne próbálja meg saját kezűleg
     megjavítani a biztonsági előírások ellenére. A garancia elveszik 
     idegenkezűség esetén.
•  Húzza ki  a kábelt a konektorból.
•  Ha a hajszárító leesett vagy más kár keltkezett nem szabad tovább 
     használni.
•  Bogozza ki  a kábelt  9  ha az összetekeredett.
•  Ne használjon olyan kiegészítő elemeket melyek a gyártó által nem 
     támogatottak. illetve tartozékként ajánlottak.
•  A szerelő csak szakember vagy a gyártó által elismert szervíztől lehet. 
     Szakszerűtlen szerelés jelentős veszélyeket okozhat a felhasználónak.
•  Ha a hálózati kábel  9  sérült a gyártót vagy vevőszolgálatot vagy 
     hasonló szakképzett személyt kell értesíteni az esetleges sérülések 
     elkerülése miatt.

•  Üzembe helyezés előtt

-  Használatba vétel előtt tegye egy száraz  helyre.
-  Győződjön meg róla hogy a keze száraz.
-  Szárítsa meg a kezét egy  kéztörlővel.

Figyelem: A fúvóka  1  és a hajszárító használati időtartatól 
függően felforrósodhat. nedvesek. Égés-és gyulladásveszélyes.



Használat után:
Figyelem: A készüléket száraz helyen gyermekektől távol tartsa.
Figyelem: A készüléket az akatójára  7  is fellógathatja.
-   Használat után húzza ki a Csatlakozót az aljzatból.
-   Hagyja a hajszárítót kihűlni.
-   Ne tekerje a kábelt 9 a hajszárító köré.

•  Használat
    Figyelem: Első használatkor a hajszárítóból enyhe illat távozhat mely 
    rövid idő múlva elillan.
    Figyelem: Túlmelegedés esetén a hajszárító automatikusan kikapcsol 
    az Ön biztonsága érdekében. Húzza ki a konektorból és hagyja a 
    hajszárítót kihűlni. Ellenőrizze le bekapcsolás előtt a levegőkieresztő 
    nyílást  2  és a szűrőt  3  hogy el van-e tömődve. (Pl. por, haj, szösz.)

Bekapcsolás:
-   Kapcsolja be a hajszárítót és kapcsolja be a  6 -os fúvófunkciót. 
    Válasszon a kímélő Iés az erős II levegőáramlás között.
-   Válasszon a kapcsolóval  5  a kívánt hőfokozatot:
    I I alacsony hőfok
    II közepes hőfok
    III magas hőfok
-   Szárítsa és/ formázza haját kívánsága szerint.

Kikapcsolás:
-   Kapcsolja ki a hajszárítót amikor a fúvófunkció  6  a „0“ álláson van.

Hidegfúvó funkció
A hidegfúvó funkció a formázás lezárásoz alkalmas.
Lehűti a haját és rögzíti a jobb eredmény érdekében.
-   Aktiválja a hidegfúvó funkciót A hideglevegő gombot  4  benyomva 
    tartani.
-   Engedje el a gombot  4  hogy a válsztott meleglevegő funkció 
    visszaálljon.



Technikai adatok
hálózati feszültség: 220-240V~50/60 Hz
Teljesítmény: 1800-2200W
Védelmi osztály: II /
Súly: kb. 465gr

ÉLETVESZÉLY ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS! 

•  Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM!

Tisztítás előtt huzza ki csatlakozót a dugaljból. Ellenkező esetben 
áramütés érheti.
-  A hajszárítót csak az itt megadott módon tisztítsa. Nem szabad 
    folyadékot a hajszárítóba önteni.
-  Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben.
-  Ne tisztítsa a hajszárítót gyúlékony folyadékkal.
-  Ne használjon súrolószert a tisztításhoz.
-  A hajszárítót és a házát egy nedves ronggyal törölje le.
-  Tisztítsa meg a levegőkieresztő nyílást minden használat előtt egy 
    ecsettel/vagy kefével a hajtól, szösztől vagy portól.
    Figyelem: A szűrőt  3  vegye ki a tisztításhoz.



Áramtalanítás:

                A termék az összes elektromágneses mezőre (EMF) vonatkozó 
                szabványnak megfelel.  A termék élettartama végén ne helyezze 
                normál háztartási vagy kereskedelmi hulladékba.
EU szabvány került az elektromos és elektronikai eszközökre vonatkozóan 
bevezetésre (2012/19/EU), hogy az optimálisan rendelkezésre álló 
újrahasznosítási elveket kövessük,  a környezeti hatást minimalizáljuk, 
környezetre káros anyagokat kiszűrjük/ kezeljük, hulladéklerakókat 
kerüljük.További információért az elektromos és elektronikaikészülékek 
helyes elhelyezéséről forduljon a helyi hatóságokhoz. 
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Sušič na vlasy                                     HT -2200.25                            Slovensky

Úvod

Sušič na vlasy

V tomto návode na obsluhu/na sušič vlasov sú použité nasledujúce piktogramy:

Prečítajte si návod na obsluhu! III  /  II  /  I III / II / I Intenzita ohrievania

Dbajte na varovanie a 
bezpečnostné pokyny!

Funkcia studený vzduch

V~ Volt (striedavé napätie) ochranná trieda II

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom v dôsledku poškodeného 
kábla alebo zástrčky!W Watt (efektívny výkon)

Hz Hz Hertz (frekvencia) Udržujte deti v dostatočnej 
vzdialenosti od sušiča vlasov!

Nebezpečenstvo požiaru!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
Varovanie pred horúcimi povrchmi. 
Dajte si pozor na zasiahnutie 
elektrickým prúdom! Životu 
nebezpečný!

Sušič vlasov sa nesmie používať 
v blízkosti vody alebo vo vode (napr. 
pri umývadle, sprchovacom kúte, vani).

II  /  I II / I Balenie odolné prúdeniu 
vzduchu

Sušič vlasov zlikvidujte šetrne k 
životnému prostrediu!

•  Úvod
             
             Gratulujeme vám ku kúpe vášho nového prístroja. Týmto ste 
             sa rozhodli pre kvalitný produkt. Zoznámte sa pred uvedením 
do prevádzky a prvým použitím zo sušičom vlasov. Prečítajte si prosím 
pozorne nasledujúci návod na obsluhu a dôležité bezpečnostné 
informácie. Používajte sušič vlasov iba, ako je popísané a pre uvedené 
účely. Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Uistite sa pred 
odovzdaním tretej osobe, že jej odovzdávate všetku dokumentáciu k 
sušiču vlasov .



•  Zamýšľané použitie

Sušič vlasov je určený pre sušenie a styling vlasov. Nepoužívajte sušič 
vlasov na sušenie umelých vlasov. Sušič vlasov je určený pre osobnú 
potrebu a nie pre komerčné využitie. Iné použitie ako je uvedené vyššie, 
alebo zmeny na sušiči vlasov nie sú povolené a môžu viesť k zraneniu 
a/alebo poškodeniu sušiča vlasov. Za škody spôsobené v dôsledku 
nesprávneho použitia, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. Sušič 
vlasov nie je určené na komerčné použitie.

Úvod / Dôležité bezpečnostné pokyny

•  Popis dielov
1. Otočná profesionálna  tryska
2. Otvor na výstup vzduchu
3. Vyberateľný filter
4. Tlačidlo studený vzduch
5. Prepínač pre nastavenie tepla s 3 polohami
6. Spínač pre stupne fúkania s 3 polohami
7. Očko na zavesenie
8. Ochrana pred zalomením
9. Napájací kábel
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Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia!

•  Obsah balenia

1 Sušič vlasov
1 Profesionálna dýza
1 Návod na obsluhu

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poranenia osobám alebo škody 
na majetku (úraz elektrickým prúdom, popálenie kože, požiar).
Nasledujúce varovanie týkajúce sa bezpečnosti a nebezpečenstva sú nielen 
na ochranu vášho zdravia alebo zdravia ostatných, ale aj na ochranu sušiča 
vlasov. Preto dodržujte tieto bezpečnostné pokyny a dajte ďalej tento návod 
pri odovzdavaní sušiča vlasov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA-ODLOŽTE SI ICH PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

Dôležité 
bezpečnostné pokyny 

A

 

B
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                                        ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ A HROZÍ RIZIKO 
NEHODY PRE BATOLATA A DETI!

VÝSTRAHA!



Nebúchajte zo sušičom vlasov, chráňte ho pred nárazmi a nenechajte ho 
spadnúť. Skontrolujte dôkladne sušič vlasov, zástrčku, napájací kábel a 
pred každým použitím či nemá známky opotrebenia  a / alebo poškodenie.
Nepoužívajte sušič vlasov, ak si všimnete opotrebovanie alebo poškodenie, 
kedy bol  sušič vlasov nesprávne použitý a v prípade poruchy ho ihneď 
vypnite. Vráťte ho v tomto prípade pred opätovným použitím predajcovi
späť. Hrozí úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo zranenia.

Nikdy nepoužívajte sušič vlasov v blízkosti vani, umývadla, sprchy alebo 
iných nádob, ktoré obsahujú vodu ani iné tekutiny.  Hrozí nebezpečenstvo 
zasiahnutia elektrickým prúdom!

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností 
a znalostí, iba ak sú pod dozorom aleboboli poučený o bezpečnom používaní 
zariadenia a porozumeli z toho  plynúce riziká.  Deti sa nesmú hrať s 
prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM!

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 

HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM A NEBEZPEČENSTVO 
PORANENIA!

VÝSTRAHA!

VÝSTRAHA!

VÝSTRAHA!

Dôležité bezpečnostné pokyny
Uistite sa, či sa sušič vlasov, zástrčka a napájací kábel  9  nedostal do styku s 
vodou, parou alebo inou tekutinou . Preto nepoužívajte sušič na vlasy iba v 
suchých miestnostiach (napr. vo vani, saune). V žiadno prípade nesiahajte 
po sušiči na vlasy, ktorý spadol do vody. Vytiahnite okamžite zástrčku zo 
zásuvky. Hrozí  nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



Nepoužívajte sušič vlasov na umelé vlasy. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
•  Držte kovové predmety (napr. klenoty) ďalej od sacieho otvoru, aby 
    sa zabránilo ich nasatiu. Hrozí  nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
•  Nechajte profesionálnu trysku  1  vychladnúť pred odobratím.
•  Nepoužívajte predlžovacie šnúry v kúpeľni, aby zástrčka v prípade núdze 
     mohla byť rýchlo dosiahnutá.
•  Ak používatee sušič vlasov v kúpeľni, vytiahnite zástrčku po použití, 
     pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je sušič vlasov vypnutý.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Nezakrývajte sušič vlasov, vývod a prívod vzduchu . Hrozí 
nebezpečenstvo požiaru.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! 

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

              Nezneužívajte napájací kábel  9  na nosenie sušiča vlasov, na 
              zavesenie alebo na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Sieťový 
kábel  9  nestláčajte, neohýbajte alebo netočte Držte sušič vlasov a 
napájací kábel  9  mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán. Ak je
pripojovací kábel  9  poškodený alebo predelený nedotýkajte sa 
napájacieho kábla  9 , ale okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky. 
Poškodená alebo zamotaná napájacia šnúra  9  zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, či je odnímateľný filter  3 , sací otvor a otvor výstupu vzduchu 
 2 sušiča vlasov sú bez nasávaných  nečistôt, prachu a vlasov. Hrozí 
nebezpečenstvo požiaru.



Hrozí nebezpečenstvo požiaru a popálenia. Nedotýkajte saprofesionálnej 
trysky 1.
Upozornenie: Uistite sa, či sa v blízkosti sušiča vlasov nenachádzajú žiadne 
horľavé kvapaliny.
Upozornenie: Dbajte na to , aby nemohli byť priamo nasaté žiadne vlasy.

Upozornenie: Profesionálne tryska  1  a sušič vlasov môžu byť v 
závislosti na polohe spínača a dĺžke prevádzky veľmi horúce.

•  Neponárajte sušič vlasov nikdy do vody. Nikdy nesiahajte na spotrebič, 
     ktorý spadol do vody a je stále pripojený k elektrickej zásuvke. Okamžite 
     vytiahnite zástrčku. Ako prídavná ochrana, sa odpurúča  inštalácia 
     ochrany zariadenia poruchového prúdu FI) s menovitým reziduálnym 
     prúdom nie viac ako 30 mA v obvode. Požiadajte o radu svojho inštalatéra.
•  Pripojte sušič vlasov iba do zásuvky na ktorej je uvedené napätie na 
     výrobnom štítku.
•  Nevkladajte predmety do vnútra krytu.
•  Nikdy neotvárajte sušič vlasov a nesnažte sa opravovať sušič vlasov sámi.
     Záruka stráca platnosť, ak boli vykonané zmeny.
•  Odpojte kábel zo zásuvky iba za zástrčku.
•  V prípade, že sušič vlasov spadol na zem alebo utrpel iné škody, je 
     opotrebovaný už viac nesmie byť použitý. Rozmotajte napájací kábel 
      9 , ak je pokrútený.
•  Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo ponúknuté 
     výrobcom ako príslušenstvo. 
•  Opravy smie vykonávať iba vyškolený personál alebo autorizovaný servis 
     výrobcu. Nesprávne vykonané opravy predstavujú značné nebezpečenstvo 
     pre užívateľa. 
•  Ak by bol poškodený sieťový pripojovací kábel  9  tohto prístroja, je nutné 
    aby ho vymenil výrobca, alebo jeho servisný technik alebo podobne
    kvalifikovaná osoba. aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

•  Pred uvedením do prevádzky

-   Pred uvedením do prevádzky sa postavte na suchý, elektricky 
    nevodivú podlahu.
-   Uistite sa, že máte suché ruky. 
-   Osušte si predtým vlasy   uterákom.



•  Obsluha
Upozornenie: Pri prvom použití sušiča vlasov môže vzniknúť mierny zápach, 
ktorý zmizne po krátkej dobe.
Upozornenie: V prípade prehriatia sa sušič vlasov automaticky vypne pre 
vašu bezpečnosť. Odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte sušič vlasov 
vychladnúť. Skontrolujte pred ďalším použitím otvor výstupu vzduchu  2  a 
filter  3  či nie sú upchaté (napr. nasaté vlákna, prach, vlasy).

Zapnutie:
-   Zapnite sušič vlasov stlačením vypínača na stupeň fúkania  6 . Vyberte 
    si medzi miernym prúdením vzduchu I a silným prúdením vzduchu II.
-   Pomocou prepínača si vyberte požadovaný  stupeň ohrievania  5 :
    I nízka teplota
    II stredná teplota
    III vysoká teplota
-   Vysušte a / alebo úpravte si  vaše vlasy podľa vašich predstáv.

Vypínanie:
-   Vypnite sušič vlasov otočením prepínača na rýchlosť fúkania  6 
    na pozíciu  „0“.

Funkcia studený vzduch
Funkcia studený vzduch je vhodná na úpravu vlasov.
Ochladzuje vlasy a zafixuje ich pre lepší výsledok.
-   Aktivovujte funkciu studeného vzduchu podržaním tlačidla  4  studeného 
    vzduchu. 
-   Nechajte tlačidlo studený vzduch  4  ísť znova sa vrátiť na pôvodne zvolenú 
    úroveň vyhrievania. späť  na vopred zvolenú úroveň tepla.

Po použití:
Upozornenie: Udržujte prístroj  na suchom mieste a mimo dosahu detí.
Upozornenie: Môžete sušič vlasov zavesiť závesným očkom 7 na háčik.
-   Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
-   Nechajte sušič vlasov vychladnúť.
-   Nenamotávajte  sieťový kábel  9  okolo sušiča vlasov. 



Technické údaje
Sieťové napätie: 220-240-V~50/60 Hz
Výkon: 1800-2200W
Ochranná trieda: II. 
Hmotnosť: cca 465g

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU RLEKTRICKÝM PRÚDOM!

•  Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA!

Vytiahnite vždy zástrčku pred čistením sušiča vlasov zo zásuvky. Inak 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
-  Vyčistite sušič vlasov iba určeným spôsobom.  Do sušiča vlasov sa 
   nesmie dostať žiadna kvapalina.
-  Neumývajte sušič vlasov v umývačke riadu.
-  Nečistite sušič vlasov s horľavými kvapalinami.
-  Nikdy nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
-  Vyčistite kryt sušiča vlasov a príslušenstvo s mäkkou, vlhkou handričkou 
   a teplou vodou.
-  Očistite otvor ny vyfukovanie vzduchu  2  a filter  3  pred každým použitím 
   pomocou kefy / štetca nasatých vlákien, prachu a vlasov.
   Upozornenie: Môžete filter  3  otočením vybrať a vyčistiť ho (viď obr. B).



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.


