8135 Gold Hair hajszárító

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Az elektromos készülékek használatakor be kell tartania az itt következő biztonsági
szabályokat:
1. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján lévő feszültség megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatta a hálózati
aljzatba. Használat után mindig húzza ki a konnektorból.
3. A készüléket olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy mentális
állapotban vannak, csak felelős személy jelenlétében használhatják, vagy ha
előzetesen felvilágosították őket a biztonságos használatról és a lehetséges
veszélyekről.
4. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
5. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.
6. Ne tegye ki a készüléket eső, napsütés stb. hatásának.
7. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik forró felületekkel.
8. A készülék használata illetve a kapcsolók érintése előtt győződjön meg arról, hogy
a kezei tökéletesen szárazak-e.
9. Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosogató közelében, vagy
zuhanyzás közben.

10. Soha ne tegye a készüléket párnák vagy takarók alá.
11. Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a
konnektorból, mert a víz közelsége még a készülék kikapcsolt állapotában is
veszélyforrás lehet.
12. Ne használja a készüléket meztelen lábbal.
13. A további biztonságos működés érdekében a készüléket tanácsos beszerelni a
fürdőszobát ellátó áramkörbe. A készülék névleges áramfelvétele 30 mA. Vegye
fel a kapcsolatot szakemberrel.
14. Mindig ellenőrizze, hogy a légbemeneti rostély nincs-e porral illetve egyéb
anyaggal eltömődve.
15. Túlmelegedés esetén egy, a készülékben lévő biztonsági szelep megszakítja a
működést. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon, 10-15 percig mielőtt
újra bekapcsolja.
16. Ne használja a készüléket, ha a kábel, a hálózati csatlakozó sérült, vagy maga a
gép hibás. Minden javítást, beleértve a kábel cseréjét, csak az ARIETE által
felhatalmazott szerviz, vagy az ARIETE által megbízott szakember végezhet.
17. SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÁBELT VÍZBE, VAGY MÁS
FOLYADÉKBA. TISZTÍTSA NEDVES RUHÁVAL.
18. Amikor a készüléket kihúzza a hálózati aljzatból, mindig a csatlakozónál fogja meg.
Soha ne húzza a kábelnél fogva.
19. AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK.
20. Amennyiben a kábel sérült, cseréjét csak az ARIETE által felhatalmazott szerviz,
vagy megfelelően képzett szakember végezheti.
21. Ez a készülék kifejezetten OTTHONI HASZNÁLATRA készült, ipari vagy
kereskedelmi célra való felhasználása nem lehetséges.
22. A készülék megfelel a 2014/35/EU ,és az EMC 2014/30/ EU rendelet
szabályzásának.
23. Bármilyen változtatás a terméken, amely nem a gyártó kifejezett hozzájárulásával
történik, a vásárlói garancia elvesztését vonja maga után.
24. Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, javasoljuk, hogy
ártalmatlanítsa azt a kábel levágásával. Javasoljuk továbbá az összes olyan
alkatrész ártalmatlanítását, ami sérülést okozhat, főleg a gyermekeknek, akik
esetleg játszanak az alkatrészekkel.
25. A készülék csomagolását soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen.
26. Hogy a készülék megfelelő módon történő elhelyezése a 2012/19 / EK európai
irányelv szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.
NE DOBJA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A Diffúzor
B Levegő kimenő kerámia rács
C Készüléktest
D Levehető hátsó rács
E Függő gyűrű
F Légsebesség-választó
G Hőmérséklet-választó
H Hideggomb
I Koncentrátor

E

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.

- A készülék 2 sebességgel (F) 3 hőmérséklettel (G) működik, így lehetősége van az
igényeinek és hajtípusának megfelelő beállításokra:
Sebesség-választó (F)
0 Kikapcsol
1 Lágy levegőáramlás
2 Erős levegőáramlás
Hőmérséklet-választó (G)
1 Szobahőmérséklet
2 Meleg levegő
3 Forró levegő
- A készüléket felszereltük „hideg levegő” gombbal (H) , amely, ha megnyomja,
megszakítja a forró levegő fújását és hideg levegőre vált, hogy tökéletessé tegye a
hajformázást.
- A hajszárítót felszereltük egy irányított levegőkoncentrátorral (I), amit a készülékre
pattinthat (C). A koncentrátor a levegőáramlást egy adott pontra irányítja. Emellett a
készüléket diffúzorral (A) is felszereltük, használatával tömött, dús frizurát készíthet.
- A hajszárító fontos tulajdonsága az ionizáló funkció; azt jelenti, hogy a készülék
működés közben negatív ionokat áramoltat, ezzel hidratálja a hajat, megakadályozza
annak kiszáradását, töredezését. Emellett ez a funkció megakadályozza az
elektromosság felhalmozódását a hajban, megelőzi a haj kellemetlen felmelegedését.
. Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg amíg lehűl,
csak ezután tegye a helyére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Soha ne tisztítsa a készüléket vízzel, használjon száraz ruhát. Védje a készüléket a
poros és zsíros szennyeződésektől.
- Gyakran vegye le a mágnessel rögzített hátső rácsot (D), és távolítsa el a port és a
benne lévő hajszálakat egy kis kefe segítségével.

