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NÁVOD K POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, 
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho 
případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání 
výrobku i jeho údržby. 

POPIS
Tento vysoušeč vlasů obsahuje kvalitní profesionální AC motor, který se vyznačuje dlouhou životností a 
velkým výkonem. Pro optimální použití je možnost volby ze dvou úrovní rychlosti vzduchu a tři úrovně 
teploty vzduchu (vypínač ohřevu má dvě polohy pro každou polohu vypínače proudu vzduchu). Pro širší 
využití vysoušeče vlasů, balení obsahuje nástavce pro usměrnění vzduchu dle potřeby.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí 220-240 V / 50 Hz
Příkon 2000 W
Hlučnost <80 dB(A)
Přívodní kabel délka 2m

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU
Výška 21.5 cm
Šířka 25.0 cm
Hloubka 8.6 cm
Hmotnost 0.95 kg

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pozor!
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly
• Ověřte, zda připojovací zásuvka má hodnoty odpovídající typovému štítku spotřebiče.
• Spotřebič zapojujte do zásuvky, která je jištěna RCD chráničem s vybavovacím proudem do 30mA
• Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Používejte ru-
kojeti a tlačítka. Hrozí nebezpečí popálení.
• Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
• Pokud spotřebič během použití položíte, vždy jej vypněte.
• Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze 
vypnuto.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a 
tahem ji vypojte.



• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobi-
lostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou se-
známené osoby.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
• Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých nebo ostrých 
povrchů.
• Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
• Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla, 
atd.).
• Nepoužívejte lak na vlasy ani jiné výrobky ve spreji, je-li spotřebič v provozu.
• Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poško-
dit spotřebič nebo způsobit požár.
• Během provozu nezakrývejte vstupní a výstupní mřížky spotřebiče.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho 
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit auto-
rizovaným servisním střediskem.
• Neomotávejte přívodní kabel kolem těla spotřebiče.
• Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany nebo umyvadla napuštěné vodou.
• Nepoužívejte spotřebič pokud máte mokré ruce.
• Dbejte na odstraňování vlasů z krytu pro nasávání. Otočením krytu doleva ho uvolněte a důkladně vyčistěte. Pak 
ho nasaďte zpět. Nikdy přístroj nepoužívejte bez krytu nasávání.

NEDODRŽÍTE-LI POKYNY VÝROBCE, NEMŮŽE BÝT PŘÍPADNÁ OPRAVA UZNÁNA JAKO ZÁRUČNÍ.

OVLÁDÁNÍ
vypínač 0-I-II – volba proudu vzduchu
vypínač 0-I-II – volba teploty vzduchu
Spínač (tlačítko) – vypnutí ohřevu vzduchu po dobu držení tlačítka



Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např.čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 

nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody 
výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu  
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis 
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. 


