Beurer HC 25 – Cestovný sušič vlasov
Návod na používanie

Slovensky

Vážení zákazníci, sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné,
dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty,
srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže, vzduchovú terapiu a skrášľujúcu starostlivosť.
Prečítajte si, prosím, dôkladne tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie, dbajte na to, aby bol dostupný pre ostatných
užívateľov a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. S pozdravom, Váš tím spoločnosti Beurer
Obsah balenia
• cestovný sušič vlasov
• profesionálna tryska
• tento návod na použitie

VAROVANIE
• Prístroj je určený len na použitie v domácom / súkromnom prostredí, nie v komerčnej oblasti.
• Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené ohľadom bezpečného
používania prístroja a chápu z toho vyplývajúce riziká.
• Deti si s prístrojom nesmú hrať.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla u tohto prístroja, musíte ho zlikvidovať.
• Pokiaľ prístroj používate v kúpeľni, je po použití potreba vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje
riziko, aj keď je prístroj vypnutý.
• Ako ochranu navyše odporúčame v prúdovom obvode kúpeľne inštalovať prúdový chránič RCD s meraným spúšťacím prúdom
pod 30 mA. Viac informácií dostanete u miestneho špecializovaného podniku v oblasti elektro.
• Nikdy prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla, sprchy a iných nádob s vodou alebo inými kvapalinami nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
1. Účel použitia
Cestovný sušič vlasov je vhodný k profesionálnej úprave vlasov.
S týmto prístrojom si vlasy vysušíte rýchlo a šetrne.
Vďaka dvojstupňovej regulácii teploty a ventilátora môžete tento cestovný sušič vlasov nastaviť vždy podľa svojich potrieb.
Integrovaná iónová technológia neutralizuje vlasy prúdom negatívne nabitých iónov. Zabraňuje vzniku statického náboja vo
vlasoch. Vlasy si uchovajú farebnú sviežosť a sú chránené pred vysušením.
Prídavný stupeň studeného vzduchu slúži pre lepšie zafixovanie účesu.
Aby ste na cestách ušetrili miesto v kufri, môžete držadlo prístroja sklopiť.
Cestovný sušič vlasov sa prispôsobuje rôznemu sieťovému napätiu (100-120 V alebo 220 240 V).
Prístroj možno používať len na účel uvedený v tomto návode.
Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym alebo ľahkomyseľným použitím.
2. Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na používanie sú používané nasledujúce symboly:
Prístroj sa nesmie používať vo vode alebo v jej blízkosti
Nebezpečenstvo
(napr. umývadlo, sprcha, vaňa) - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Varovanie

Varovné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia.

Pozor

Bezpečnostné upozornenie na možnosť poškodenia prístroja / príslušenstva.

Upozornenie

Upozornenie na dôležité informácie.

3. Použitie v súlade s určením
Cestovný sušič vlasov sa môže použiť výhradne k vlastnoručnému vysúšaniu vlasov v domácom prostredí!
VAROVANIE
Prístroj používajte výlučne:
• na vonkajšie použitie
• na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode.

4. Popis zariadenia
1

Odnímateľná, otočná profesionálna tryska

2

Sklopné držadlo

3

Prepínač napätia

4

Chránička proti zlomeniu kábla so závesným očkom

5

Sieťový kábel

6

Tlačidlo studeného vzduchu

7

Posuvné spínače s 3 polohami:
0 - vypnuté
1 - jemný prúd vzduchu, teplý vzduch
2 - silný prúd vzduchu, horúci vzduch

8

Odnímateľná mriežka so sitkom proti prachu a vlasom

9

Otvor pre výstup vzduchu

5. Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo
Predchádzať možným úrazom a prístroj nepoužívajte v nižšie uvedených prípadoch:
• Nikdy prístroj nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Ak by prístroj napriek všetkým preventívnym opatreniam spadol do vody, vytiahnite okamžite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do
vody! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Pred opätovným použitím nechajte prístroj skontrolovať v autorizovanej opravovni!
Ohrozenie života po zásahu elektrickým prúdom!
• Kovové predmety (napr. šperky) chráňte pred kontaktom s otvorom pre výstup vzduchu, mohlo by dôjsť k ich nasatiu nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
• Do vnútornej časti prístroja nezasúvajte žiadne predmety! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Ak vám prístroj spadne alebo dôjde k jeho poškodeniu následkom pádu, nemožno ho už ďalej používať.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia!
• Pri viditeľnom poškodení zariadenia, prívodného kábla, sieťovej zástrčky alebo príslušenstva. V prípade pochybností prístroj
nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo zákaznícky servis. Adresy servisných stredísk sú uvedené v návode.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby ste v núdzovom prípade mohli rýchlo dosiahnuť na zástrčku.
• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia!
Varovanie
Predchádzajte možným úrazom a dodržujeme tieto zásady:
• Sušič vlasov, ventilátor ani nasávací otvor nesmie byť zakrývaný - nebezpečenstvo vzniku požiaru!
• Ochranná mriežka [8] a otvor pre výstup vzduchu [9] sušiča vlasov nesmú byť znečistené žmolkami, prachom a vlasmi nebezpečenstvo vzniku požiaru!
• Prístroj nepoužívajte na umelých vlasoch - nebezpečenstvo vzniku požiaru!
• Dávajte pozor na to, aby v blízkosti prístroja neboli žiadne ľahko zápalné kvapaliny. Nebezpečenstvo vzniku požiaru!
Upozornenie
• Kábel nevyťahujte zo zásuvky len v mieste sieťovej zástrčky.
• Pred použitím prístroja odstráňte všetok obalový materiál.
• Prístroj zapojte iba do zásuvky s napätím uvedeným na výrobnom štítku.
• Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil, prípadne neponúkol ako príslušenstvo.
• V žiadnom prípade nesmiete prístroj otvárať alebo opravovať, inak už nie je možné zaručiť jeho správne fungovanie.
V prípade nedodržania týchto pokynov záruka zaniká.
• V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanej opravovni.
• Prístroj nenechávajte nikdy bez dozoru, pokiaľ je v chode.
• Prístroj nepoužívajte vonku.
• Pokiaľ prístroj odovzdáte tretej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod na použitie.
6. Obsluha
Varovanie
• Pred prvým použitím je potrebné nastaviť zodpovedajúce prevádzkové napätie (100-120 V alebo 220-240 V).
Varovanie
• Postavte sa na suché, elektricky nevodivé miesto. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Uistite sa, že máte suché ruky! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Profesionálna tryska [1] a sušič vlasov sa môžu na základe polohy spínača a dĺžke použitia zahriať na vysokú teplotu nebezpečenstvo popálenia a požiaru!
• Počas používania prístroja sa nedotýkajte profesionálnej dýzy [1], pretože sa silno zahrieva.
Nebezpečenstvo popálenia a vzniku požiaru!
• Sušič vlasov odkladajte len na nehorľavý podklad. Nebezpečenstvo požiaru!
• Uistite sa, že nemôžu byť bezprostredne nasaté žiadne vlasy. Nebezpečenstvo požiaru!

Pozor
• Dávajte pozor na to, aby ste nepriskrípli prívodný kábel [5], napr. do zásuvky nábytku alebo do dverí.
• Ak je prívodný kábel [5] zamotaný, rozmotajte ho.
• Za prívodný kábel [5] neťahajte, nezamotávajte a nelámte ho, popr. neveďte či neklaďte ho cez / na ostré, špicaté predmety alebo
horúce povrchy. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom!
Upozornenie
Po prvom zapnutí je z prístroja niekoľko minút cítiť ľahký zápach. Ide o normálny jav, ktorý neohrozuje ľudské zdravie. Nechajte
prístroj v chode po dobu troch až piatich minút. Potom už prístroj môžete používať normálne.
Sušenie vlasov
> Posuvným spínačom zapnite cestovný sušič vlasov [7]:
0 vypnuté
1 jemný prúd vzduchu, teplý vzduch
2 silný prúd vzduchu, horúci vzduch
> Pomocou otočnej profesionálnej dýzy [1] môžete podľa potreby nastavovať smer horúceho vzduchu.
> Vlasy vysušte a / alebo upravte podľa svojho želania.
> Pred každým použitím očistite filter štetcom alebo kefkou od prachu a vlasov.
> Cestovný sušič vlasov vypnite po každom použití vždy pomocou posuvného spínača [7] (stupeň 0).
> Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
> Nechajte prístroj schladiť.
> Prívodný kábel neobtáčajte okolo prístroja!
> Uchovávajte prístroj na suchom mieste neprístupnom deťom.
> Prístroj môžete zavesiť pomocou závesného očka [4].
7. Čistenie a ošetrovanie prístroja
Čistenie
Pozor
• Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Dbajte na to, aby sa do vnútornej časti prístroja nedostala voda. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Prístroj nečistite ľahko zápalnými kvapalinami! Nebezpečenstvo vzniku požiaru!
Upozornenie
• Prístroj nepotrebuje žiadnu údržbu.
• Chráňte prístroj pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
• Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
• Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré, špicaté nástroje, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
• Kryt sušiča vlasov a príslušenstva možno čistiť jemnou utierkou navlhčenou teplou vodou.
• Pred každým použitím očistite otvor pre výstup vzduchu [9] a ochrannú mriežku so sitkom [8] štetčekom / kefkou od nasatých
žmolkov, prachu a vlasov.
8. Technické údaje
Hmotnosť
Cca 470 g
Napájanie
100-120/220-240 V ~, 50/60 Hz
Príkon
1 200 W / 1600 W
Trieda ochrany
II
Okolité podmienky
Schválené iba pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teploty -10 až +40 °C
Technické zmeny vyhradené.
Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné!
Prístroj je označený značkou CE a zodpovedá týmto smerniciam ES:
• 2006/95 / ES - smernica o elektrických zariadeniach nízkeho napätia
• 2004/108 / ES - smernica o elektromagnetickej kompatibilite
9. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia nesmie byť spotrebič po uplynutí času svojej životnosti vyhodený spolu s domovým
odpadom.
Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine.
Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov.
Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.
Zoznam miest, kde je možné odovzdať staré spotrebiče, dostanete napr. na miestnom obecnom alebo mestskom úrade, v podniku
na likvidáciu odpadu alebo u svojho predajcu.
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.
Reklamácie / servis
Hluchov 1353
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Česká republika
Tel.: +420 326 320 662
E-mail: reklamace@borgy.cz
www.borgy.cz

