
 

 

 

 

 

 

·        Ionizační technologie pro zdraví vlasu a rychlejší vysoušení 

·        Výkon 2200 W 

·        Vysoká životnost min. 2500 hod 

·        Množství vydávaného vzduchu 83 m3/h 

·        Nízká hlučnost – vestavěný tlumič hluku 

·        Míry fénu ideální pro profesionální práci 

·        Ergonomický design 

·        Čelní část fénu obsahuje systém proti zahřátí 

·        Spínač proudu studeného vzduchu 

·        4 teplotní stupně, 2 rychlosti 

·        Přívodní šňůra 3 metry 

·        Součástí fénu jsou 2 trysky pro precizní a rychlé tvarování účesu 
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Prostudujte si prosím naše pokyny, které vám umožní zacházet s fénem tak, abyste 
zachovali jeho kvalitu a výkon a prodloužili jeho životnost. 
  

 
 

Provádějte pravidelnou údržbu fénu: 

 
Fén má vysoký výkon, proto ho nepokládejte na znečištěná místa (obzvláště to platí pro zapnutý 
fén)!! Se vzduchem, který fén nasává, dochází pak i k nasávání velkého množství nečistot, laků a 
vlasů. Fén se zanáší nečistotami, dochází ke snížení výkonu fénu či k jeho poškození. 
 
V PŘÍPADĚ, ŽE JE VNITŘEK FÉNU ZANESEN NEČISTOTAMI, NEVZTAHUJE SE NA OPRAVU FÉNU 
ZÁRUKA!!! 

 
PROVÁDĚJTE TUTO ÚDRŽBU FÉNU: 

1) PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY 
Přístroj vypněte hlavním vypínačem a poté jej odpojte ze sítě. Vyjměte ochrannou mřížku 
(odšroubováním), vyčistěte ji a poté umístěte zpět. 

2) ČIŠTĚNÍ VNITŘKU FÉNU – 1 X ROČNĚ 
Přibližně po jednom roce intenzivního používání fénu doporučujeme jeho zaslání do 
autorizovaného servisního oddělení dodavatele fénu, kde vnitřek fénu odborně vyčistí. Toto 
čištění není součástí záručních oprav – jedná se o běžnou údržbu fénu. Upozorňujeme, že čím 
lépe o fén pečujete, tím déle zůstane jeho vnitřní část čistá. Během čištění fénu servisní 
technik kontroluje i opotřebení uhlíků, a v případě potřeby provádí případnou výměnu. 

3) VÝMĚNA UHLÍKŮ 
Přibližně po roce intenzivního používání fénu (fén nefouká) je nutná výměna uhlíků. Zašlete 
ho do autorizovaného servisního oddělení dodavatele fénu. Tato výměna není součástí 
záručních oprav – jedná se o běžné opotřebení fénu.  

 
Fén NIKDY NEROZEBÍREJTE SAMI! Toto přísluší pouze autorizovanému servisu. Hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. Neodborným zásahem do fénu dochází k porušení záručních 
podmínek a oprava není součástí záruky! 
Adaptér musí mít proudovou hodnotu na minimálně stejné zatížení jako jištění daného obvodu. 

 

 

Návod k použití 

1) Přístroj vyjměte z obalu, zkontrolujte, zda je kompletní a pokud není, obraťte se ihned na 

      dodavatele. 

2) Před prvním použitím zkontrolujte a zabezpečte dodržení hodnot elektrické sítě uvedených na 

typovém štítku. 

3) Tlačítko na přední straně rukojeti slouží k okamžitému spuštění proudu studeného vzduchu pro 

konečnou fixaci účesu. 

4) Po ukončení provozu přístroje nebo před jeho čištěním vypněte přístroj hlavním vypínačem a poté 

jej odpojte ze sítě.  

5) Při použití přístroje v koupelně je nutné vždy po skončení práce a vypnutí přístroje hlavním 

vypínačem přístroj ihned odpojit z elektřiny, protože v blízkosti vody může být přístroj nebezpečný, 

i když je vypnutý.  

 

 


