Vysúšač vlasov 69090.1

Vysoušeč vlasů 69090.1

Popis výrobku:
Výrobok 69090.1 je kombináciou fénu s pevným držiakom.

Popis výrobku:

Technické údaje:
Napätie AC230V
Frekvencia 50Hz
Príkon 1000W
Stupeň ochrany IPX1

Výrobek 69090.1 je kombinací fénu s pevným držákem.

Technická data:

Napětí AC 230V
Frekvence 50Hz
Příkon 1000W
Stupeň ochrany IPX1

Bezpečnostné pokyny:

Bezpečnostní pokyny:
- po rozbalení zkontrolujte jestli není výrobek poškozen
- před zapojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že napětí přístroje a zásuvky odpovídají
- instalaci přístroje by měla provést osoba odborně kvalifikovaná, přístroj musí být instalován
v odpovídajících prostorách daných stupněm ochrany t.j. vysoušeč vlasů musí být připevněn
mimo dosah osob, které používají vanu nebo sprchu.
- spotřebič musí být připevněn tak, aby část držená v ruce, je-li zcela rozvinuta, byla mimo dosah osob, které používají vanu nebo sprchu.
- přístroj používejte pouze na účel pro který je určen.
- neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje
- neinstalujte přístroj v prašném prostředí,v prostředí s hořlavými látkami
- neumožněte dětem a nezpůsobilým osobám používat bez dozoru dospělé osoby toto zařízení
- přístroj nesmí být vystaven venkovním podmínkám
- nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama, nepoužívejte přístroj pokud jste naboso, vyvarujte se styku s vodou
- nezakrývejte přístroj a ventilační otvory aby mohl vzduch volně proudit
- udržujte ventilační otvory v čistotě
- proud vzduchu udržujte v dostatečné vzdálenosti od vlasů, nesměřujte proud vzduchu do očí
- po skončení vysoušení fén vypněte a zasuňte jej do držáku
- pokud přístroj nepoužíváte nebo při čistění vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel)
- přístroj používejte pouze v souladu s parametry uvedenými na štítku přístroje
- přístroj nesmí přijít do styku s kapalinou nebo hořlavinou
- v případě poškození jakékoliv součásti výrobku výrobek odpojte od sítě a nepoužívejte

Inštalácia na stenu

Instalace na zeď

Přístroj by měl být instalován na pevnou zeď z nehořlavého materiálu. Zasuňte přiložený držák do základny, změřte rozteč otvorů a vyvrtejte do
zdi dva otvory pro hmoždinky. Hmoždinky vložte do otvorů ve zdi a držák základny upevněte na zeď. Na držák nasaďte základnu a připevněte
ji druhým šroubem ke zdi. Ujistěte se, že je přístroj správně upevněn.

Funkce přístroje

Sejměte fén ze základny. Stiskem spínacího tlačítka uvedete fén do činnosti, uvolněním tlačítka dojde k zastavení fénu. Třípolohovým
přepínačem výkonu můžete nastavit výkon fénu(min-max). Dojde-li k přehřátí vysoušeče tepelná pojistka přístroj vypne. Přístroj vytáhněte ze
zásuvky a počkejte než se ochladí na provozní teplotu, v případě zanesení ventilačních otvorů vlasy apod. vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze
zásuvky a zanesení odstraňte.

Hlavní části výrobku
1. základna
2. fén
3. přepínač výkonu

- Po rozbalení skontrolujte, či nie je výrobok poškodený
- Pred zapojením prístroja do elektrickej siete sa uistite, že napätie prístroja a zásuvky
odpovedajú
- Inštaláciu prístroja by mala vykonať osoba odborne kvalifikovaná, prístroj musí byť
inštalovaný v zodpovedajúcich priestoroch daných stupňom ochrany, t. j. sušič vlasov
musí byť pripevnený mimo dosahu osôb, ktoré používajú vaňu alebo sprchu
- Prístroj používajte len na účel, pre ktorý je určený
- Neinštalujte výrobok v blízkosti tepelného zdroja
- Neinštalujte výrobok v prašnom prostredí, v prostredí s horľavými látkami
- Neumožnite deťom a nespôsobilým osobám používať bez dozoru dospelej osoby toto zariadenie
- Prístroj nesmie byť vystavený vonkajším podmienkam
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, nepoužívajte prístroj pokiaľ ste naboso , vyvarujte sa styku s vodou
- Nezakrývajte prístroj a ventilačné otvory, aby mohol vzduch voľne prúdiť
- Udržujte ventilačné otvory v čistote
- Prúd vzduchu udržujte v dostatočnej vzdialenosti od vlasov, nesmerujte prúd vzduchu do očí
- Po skončení vysúšania fén vypnite a zasuňte ho do držiaku
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo pri čistení vytiahnite prívodnú šnúru zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel)
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchového kúta a pod.
- Prístroj používajte len v súlade s parametrami uvedenými na etikete prístroja
- Prístroj nesmie prísť do styku s kvapalinou alebo horľavinou
- V prípade poškodenia akejkoľvek súčasti výrobku odpojte výrobok od siete a nepoužívajte

4. spínací tlačítko
5. přívodní šňůra
6. propojovací kabel

Funkcia prístroja
Zoberte fén zo základne. Stlačením spínacieho tlačidla uveďte fén do činnosti, uvoľnením tlačidla príde k zastaveniu fénu.
Trojpolohovým prepínačom výkonu môžete nastaviť výkon fénu (min – max). Ak príde k prehriatiu vysúšača tepelná poistka prístroj vypne. Prístroj
vypnite a počkajte kým sa ochladí na prevádzkovú teplotu, v prípade zanesenia ventilačných otvorov vlasmi a pod. vytiahnite vidlicu prívodnej
šnúry zo zásuvky a zanesenie odstráňte.

Hlavné časti výrobku
1.
2.
3.

Základňa			
4.
Fén			 5.
Prepínač výkonu		
6.

Spínacie tlačidlo
prívodný kabel
propojovací kabel

Upozornenie

Upozornění

Přístroj není určen k běžné likvidaci, nesmí s ním být nakládáno jako s domácím odpadem.
Je to výrobek určený k likvidaci na specializovaných místech.

IPX1

Prístroj by mal byť inštalovaný na pevnú stenu z nehorľavého materiálu. Zasuňte priložený držiak do základne, zmerajte rozstup otvorov a vyvŕtajte
do steny dva otvory pre hmoždinky. Hmoždinky vložte do otvorov v stene a držiak základne upevnite na stenu. Na držiak nasaďte základňu a
pripevnite ju druhou skrutkou ku stene. Uistite sa, že je prístroj správne upevnený.
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Prístroj nie je určený k bežnej likvidácii, nesie s ním byť naložené ako s domácim odpadom. Je to výrobok určený k likvidácii na špecializovaných miestach.
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