INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO
WŁOSÓW MODEL ORA (HD1200PSW),
ASPRE (HD1800PSW), NEVADA
(HD1800PSB)

Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół korpusu urządzenia
Aby chronić dzieci przed ryzykiem porażenia prądem
elektrycznym, nigdy nie wolno pozostawiać urządzenia bez

Urządzenie należy trzymać z dala od wody i wilgoci,
czyli takich miejsc jak wanny, prysznice, a nawet
osoby biorące kąpiel! Takie sytuacje stanowią
ZAGROŻENIE ŻYCIA z powodu porażenia prądem!
Uwaga: dysza nagrzewa się podczas pracy.
SYMBOL
Urządzenie klasy ll

Nie używać urządzenia podczas kąpieli lub prysznica
nadzoru, gdy jest podłączone do sieci. Należy zawsze
przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacje i projekty oparte są na najnowszych
informacjach dostępnych w momencie wydruku i
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Należy regularnie sprawdzać produkt i kabel: w przypadku
znalezienia uszkodzenia produktu nie wolno używać.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi.

Nigdy nie wolno pozostawiać produktu bez nadzoru, jeśli jest
włączony! Należy go wyłączyć i odłączyć od gniazdka, jeśli nie
jest używany, nawet jeśli potrwa to tylko chwilę!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że
przełącznik zasilania znajduje się w pozycji 0.
Podłączyć urządzenie i włączyć zasilanie.
Wysuszyć włosy.
W celu szybkiego wysuszenia: zdjąć koncentrator i ustawić
przełącznik zasilania w tryb wysokiej temperatury / wysokiej
prędkości powietrza
Stylizacja włosów: Zamocować koncentrator tak, aby strumień
powietrza był bardziej skoncentrowany na precyzyjnym miejscu
na włosach.
Gdy włosy zostały dobrze wysuszone, należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci.

Należy zawsze odłączać urządzenie od gniazdka:

Kiedy nie jest używane

Przy dołączaniu lub zdejmowaniu akcesoriów

Przed czyszczeniem

W przypadku problemów

Należy odłączyć urządzenie od gniazdka dopiero po jego
wyłączeniu. Nigdy nie wolno próbować odłączać produktu,
ciągnąc za kabel lub za sam produkt.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów. Nie wolno nigdy
zamykać wlotów i wylotów powietrza podczas pracy suszarki do
włosów.
Produktu absolutnie nie wolno zanurzać w wodzie lub innych
płynach ani nie może on mieć z nimi styczności! Nigdy nie wolno
używać urządzenia, mając mokre lub wilgotne ręce.
W przypadku, gdy urządzenie się zamoczy lub stanie się
wilgotne, należy natychmiast odłączyć je od gniazdka.
NIE WOLNO SIĘGAĆ PO PRODUKT, JEŚLI ZNAJDUJE SIĘ ON
W WODZIE!

POLSKI

OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci zasilającej.

Nie należy próbować naprawiać produktu samodzielnie, ale
zawsze trzeba wysyłać go do autoryzowanego serwisu.
Urządzenie i kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła,
bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych
przedmiotów i podobnych elementów.

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem, tzn. jako suszarkę do włosów do użytku
domowego. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe, a zatem
niebezpieczne.

POLS

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu lub gdy
jego komponenty nie działają, ich utylizację należy
przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POLSKI

UTYLIZACJA

Dodatkową ochronę zapewnia montaż urządzenia
zabezpieczającego przed prądem zakłóceniowym o prądzie
wyłączalnym nie większym niż 30 mA w domowej sieci
elektrycznej. Należy poprosić profesjonalnego elektryka o radę.
Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić. Każda
wymiana i naprawa musi zostać wykonana przez
wyspecjalizowanych techników, wyposażonych w specjalne
narzędzia. Przy każdej wymianie: używać zawsze oryginalnych
części zamiennych lub części tego samego typu.

