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NÁVOD K POUŽITÍ 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
1. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. 
2. Tento spotřebič je určený pouze k soukromému nekomerčnímu 

použití. 
3. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy ho vypojte ze zásuvky. Od zdroje 

elektrického proudu ho odpojte rovněž v případě, že k němu budete 
připojovat příslušenství, čistit ho, nebo pokud dojde k jakékoli 
poruše. Nejdříve spotřebič vypněte a pak ho vypojte z elektřiny. Při 
odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. 

4. Pravidelně spotřebič a napájecí kabel prohlížejte a kontrolujte, jestli 
nejsou poškozené. V případě jakéhokoli poškození spotřebič 
přestaňte používat. 

5. Přístroj nikdy neopravujte sami, obraťte se na akreditované 
odborníky. 

6. Chraňte přístroj a napájecí kabel před horkem, přímým slunečním 
zářením, vlhkostí, ostrými předměty apod. 

7. Zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru! Kdykoli jej 
nebudete používat, vypněte jej – i kdyby se jednalo jen o malou 
chvilku. 

8. Používejte pouze originální příslušenství. 
9. Používejte pouze k účelu, k němuž je spotřebič určen. 
10. Dávejte mimořádný pozor na to, aby se přístroj nenamočil. 
11. Když budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, vždy spotřebič po 

použití vypojte ze zásuvky. Zapojený spotřebič přestavuje nebezpečí, 
i když je vypnutý. 

 
 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO KONKRÉTNÍ PŘÍSTROJ 
1. Nikdy přístroj nepřipojujte ke zdroji elektrického proudu 

s nevhodným napětím. 
2. Pokud je poškozen síťový kabel, je třeba, aby opravu provedl 

výrobce, jeho zákaznický servis nebo kvalifikovaný opravář. Jiné 
opravy jsou nebezpečné. 

3. Při použití zajistěte, aby byl zajištěn volný průchod vzduchu a mřížka 
fénu. 

4. Váš fén má v sobě zabudovanou pojistku proti přehřátí. Při přehřátí 
se tedy automaticky vypne a po chvíli vychladnutí se opět zapne. 
Pokud se fén automaticky vypne a vy ho již nechcete používat, 
vypněte ho a odpojte od zdroje elektrického proudu. 

5. Výpusť vzduchu nepřikládejte příliš blízko k vlasům. Při delších 
přestávkách při vysoušení vlasů fén vždy vypněte a vypojte ze sítě. 
Po použití spotřebič vypojte ze sítě. 



6. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí, zejména dávejte pozor na 
vany, sprchové kouty a koupající se osoby!!! Hrozí smrtelný úraz 
elektrickým proudem!!! 

7. Zařízení smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby 
s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi 
a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou 
předem poučeny o použití a chápou možná rizika související 
s použitím. 

8. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. 
9. Čištění a běžnou údržbu zařízení smějí provádět pouze děti od 8 let, 

jsou-li pod dohledem. 
10. Zařízení a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let. 
11. Spotřebič není určený k použití s přídavným časovým spínačem ani 

k ovládání přes samostatné dálkové ovládání. 
12. Spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřním prostředí. 

 

 

 

POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE 
1. Směřovač proudu vzduchu 
2. Tlačítko vypnutí/zapnutí 

a rychlosti  
3. Přívodní kabel 
4. Sání vzduchu 
5. Očko na zavěšení 

 
  

POUŽITÍ 
1. Zcela rozmotejte přívodní kabel. 
2. Nyní připojte přístroj do zásuvky s ochranným vodičem 220-240~ 

50/60 Hz. 

NASTAVENÍ TEPLOTY A RYCHLOSTI 
Stupeň 0: vypnuto 
Stupeň I: mírný proud vzduchu, nižší teplota 
Stupeň II: intenzivní proud vzduchu, vysoká teplota 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Sací otvor občas vyčistěte jemným kartáčkem. Kryt čistěte měkkým, 
suchým hadříkem bez čisticích prostředků a dalších přísad. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Provozní napětí: 220-240 V  ~ 50/60 Hz 
Příkon:   1000-1200 W 
 

LIKVIDACE 
Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento 
produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické 
vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat 
s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje 

směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 
č. 2012/19/EU, jejímž cílem je minimalizovat dopad elektroodpadu na 
životní prostředí použitím nejlepších dostupných recyklačních postupů, 
likvidací nebezpečných látek a snižováním odpadu pro skládky. 
Informace o správné likvidaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních získáte od svých místních úřadů. 
 
 

Distributor pro ČR: 
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 - Žižkov 
Dovozce do EU: 
B.S.D TRADE B.V.B.A. 
Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie 


