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Język polski
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

ō

ō

ō
ō

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
ō 3URV]ÙZ\NRU]\VW\ZDÉXU]ÇG]HQLHMHG\QLHGODSU\ZDWQHgo celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego pro-

ō
ō

23

mieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku
nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońPL-HĝHOLXU]ÇG]HQLHMHVWZLOJRWQHOXEPRNUHSURV]ÙQDtychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę,
nie za przewód).
-HĝHOLQLHNRU]\VWDFLH3DðVWZR]XU]ÇG]HQLDMHĝHOLFKFHFLH
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3UDFXMÇFHJRXU]ÇG]HQLDnie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
1DOHĝ\UHJXODUQLHVSUDZG]DÉF]\XU]ÇG]HQLHLNDEHOVLHciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
:UD]LHDZDULLSURV]ÙQLHQDSUDZLDÉXU]ÇG]HQLDVDPHPX
OHF]VNRU]\VWDÉ]SRPRF\DXWRU\]RZDQHJRVSHFMDOLVW\-Hżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo prze wykwaliﬁkowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
3URV]ÙVWRVRZDÉW\ONRRU\JLQDOQHDNFHVRULD
'ODEH]SLHF]HðVWZDG]LHFLSURV]ÙQLH]RVWDZLDÉVZRERGnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Uwaga! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

ō 3URVLP\SDPLÙWDÉRSRGDQ\FKGDOHMņ6SHFMDOQ\FKZVND]öZNDFKGRW\F]ÇF\FKEH]SLHF]QHJRXĝ\WNRZDQLDń

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą
tego urządzenia
Symbole na produkcie
Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i
informacyjne:
OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO!
Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, umywalek lub innych pojemników z wodą.
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OSTRZEŻENIE:
=XU]ÇG]HQLDPRJÇNRU]\VWDÉG]LHFLRGURNXĝ\FLDRUD]RVRby z ograniczonymi zdolnościami ﬁzycznymi, sensorycznymi lub
psychicznymi albo brakiem doświadczenia, pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje, jak korzystać bezpiecznie z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
&]\V]F]HQLHOXEkonserwacja dokonana przez użytkownika
nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba, że pod stosownym nadzorem.
:F]DVLHXĝ\WNRZDQLDG\V]DURELVLÙJRUÇFD
-HĂOLNRU]\VWDP\]XU]ÇG]HQLDZîD]LHQFHQDOHĝ\RGîÇF]\ÉMHRG
sieci po użyciu, jako że woda powoduje niebezpieczeństwo.
Ma to zastosowanie również, gdy urządzenie jest wyłączone.
8ZDĝDMDE\ğOWUVVÇF\QLHE\î]DWNDQ\VWU]ÙSNDPLOXEZîRVDPL
Niebezpieczeństwo pożaru!
-DNRGRGDWNRZH]DEH]SLHF]HQLH]DOHFDVLÙ]DLQVWDORZDQLHZREwodzie elektrycznym łazienki urządzenia ochronnego prądowego (FI/RCD) z prądem pomiarowym nie większym niż 30 mA.
Proszę zasięgnąć porady autoryzowanego instalatora urządzeń
elektrycznych.

Uruchomienie urządzenia
1. W razie potrzeby załóż nasadkę.
ō 3U]\SRPRF\G\V]\IU\]XMÇFHMPRĝQDG]LÙNLNRQFHQWUDcji prądu powietrza suszyć pojedyncze partie włosów.
ō ']LÙNL]DVWRVRZDQLXG\IX]RUDHIHNWVXV]HQLDMHVWLGHal-ny, włosy skręcone w loki nie tracą na objętości.
2. Aby wymienić nasadkę, ściągnij ją i załóż nową tak, aby
zaskoczyła.
Podłączenie elektryczne
ō =DQLPSRîÇF]\FLH3DðVWZRZW\F]NÙ]JQLD]GNLHPSURszę sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem
urządzenia. Odpowiednie informacje znajdą Państwo na
tabliczce identyﬁkacyjnej urządzenia.

ō 3URV]ÙSRGîÇF]\ÉXU]ÇG]HQLHGRSU]HSLVRZR]DLQVWDORZDnego gniazdka z zestykiem ochronnym.

Użytkowanie
1. Włączyć urządzenie za pomocą dolnego przełącznika na
uchwycie.
2. Wybierz na uchwycie stopień dmuchawy (dolny przełącznik):
Pozycja 0:
wyłączone
łagodny strumień
Pozycja :
Pozycja :
silny strumień
3. Ustawianie żądanego stopnia nagrzewnicy (górny przełącznik):
niska temperatura
Pozycja :

Język polski
Pozycja :

Eko: Przyjazne środowisku ustawienie
energooszczędności, średnia temperatura do łagodnego suszenia i układania.
Pozycja :
wysoka temperatrura do szybkiego suszenia.
4. COOL SHOT (zimne powietrze)
:
Tym przyciskiem można przerwać nagrzewanie.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk w tej pozycji, odpowiednio
do pożądanej długości interwału. Po puszczeniu przycisk
powraca automatycznie do położenia wyjściowego.
Funkcja jonizacji –
Redukcja elektryzowania się włosów
Urządzenie wyposażone jest również w jonizator, który przy włączaniu emituje jony ujemne wraz z podmuchem powietrza. Ten
proces ułatwia bezpieczne, delikatne suszenie włosów i również
zapewnia lepszą strukturę włosa, zwiększa objętość włosów, zapewnia jedwabistość końcówek i redukuje zjawisko elektryzowania się włosów.
Ten proces jest w szczególności delikatny na naprężonych włosach.
Wyłączanie
8VWDZLÉGROQ\SU]HîÇF]QLNZSR]\FMLņ0ńSRXĝ\FLXLRGîÇF]\É
od sieci.
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Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez doGDWNXĝDGQ\FKĂURGNöZF]\V]F]ÇF\FK
Kratka zasysająca powietrze
Czyść regularnie kratkę suszarki po stronie zasysania powietrza, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury wskutek spiętrzenia ciepła.
1. Zdjąć grill z wlotem powietrza poprzez jednoczesne popychanie i wyciąganie na dłuższych bokach za pomocą
kciuka i palca środkowego.
2. Usuń zanieczyszczenia. W razie potrzeby użyj do tego
celu szczotki z krótkim i gęstym włosem.
3. Ponownie wstawić grill z wlotem powietrza. Zatrzaski muV]ÇZ\UDěQLH]DWU]DVQÇÉVLÙQDRWZRUDFKXU]ÇG]HQLD

Dane techniczne
Model: ................................................................................HTD 5616
Napięcie zasilające:...........................................220-240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ...............................................................maks. 2200 W
Stopień ochrony: ..............................................................................II
Masa netto:.............................................................................0,52 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Przechowywanie
ō 3U]HGVSU]ÇWQLÙFLHPXU]ÇG]HQLDQDOHĝ\MHSR]RVWDZLÉGR
Z\VW\JQLÙFLD
ō 3URV]Ù]DZLHVLÉXU]ÇG]HQLH]DXFKZ\WGR]DZLHV]DQLD

Ogólne warunki gwarancji

Kabel sieciowy
ō .DEHOVLHFLRZ\]ZLMDMOXěQR
ō 1LHREZLÇ]XMJRV]W\ZQRZRNöîXU]ÇG]HQLDSRQLHZDĝ
może to po dłuższym czasie spowodować pęknięcie kabla.
ō 5HJXODUQLHVSUDZG]DMF]\NDEHOQLHMHVWXV]NRG]RQ\

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE:
ō 3U]HGUR]SRF]ÙFLHPF]\V]F]HQLDQDOHĝ\]DZV]HZ\MÇÉ
wtyczkę z gniazdka.
ō 8U]ÇG]HQLDSDU]HQLHZROQRGRF]\V]F]HQLD]DQXU]DÉZ
wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
ō 1LHXĝ\ZDMV]F]RWNLGUXFLDQHMDQLLQQ\FKSRGREQ\FK
przed-miotów.
ō 1LHXĝ\ZDMRVWU\FKOXEĂFLHUQ\FKĂURGNöZF]\V]F]ÇF\FK

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo
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wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do
recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

