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Stormy
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Măsuri de siguranţă
Înainte de utilizare, vă rugăm citiţi instrucţiunile
de utilizare.
l
Vă rugăm să păstraţi manualul de utilizare,
certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi
ambalajul produsului.
l
Acest aparat este destinat NUMAI PENTRU
FOLOSIRE CASNICĂ şi NU pentru uz comercial
(ateliere de frizerie, coafură, etc. ).
l
Scoateţi aparatul din priză când acesta nu este
folosit, când îl curăţaţi sau când îi ataşaţi vreun
accesoriu. Când scoateţi aparatul din priză,
trageţi de ştecher şi nu de cablu.
l
Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă aparat.
Pentru depozitare, găsiţi un loc unde copiii să nu
aibă acces. Aveţi grijă la cablul de alimentare, nu
lăsaţi ca acesta să atârne, astfel încât să poată fi
ajuns de copii.
l
Verificaţi starea aparatului şi a cablului de
alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există
o problemă de orice natură, nu folosiţi aparatul.
l
Apelaţi la un Service autorizat pentru a verifica
şi/sau repara aparatul Dvs. Nu reparaţi singuri
aparatul.
l
Ţineţi aparatul şi cablul de alimentare departe de
orice sursă de căldură, raze solare, umiditate,
obiecte ascuţite şi alte asemenea lucruri.
l
Opriţi aparatul când nu îl folosiţi, chiar dacă este
vorba de o perioadă foarte scurtă.
l
Folosiţi accesorii originale.
l
Nu utilizaţi aparatul în afara unei incinte.
l
Nu introduceţi aparatul în apă sau în orice alt
lichid. Nu folosiţi aparatul cu mâinile umede.
l
Dacă aparatul s-a umezit, scoateţi-l imediat din
priză.
l
Folosiţi aparatul doar pentru scopul destinat.
l
Nu lăsaţi (ambalajul) punga de polietilenă la
îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!
Măsuri speciale de securitate
l
Ţineţi aparatul departe de apă sau umezeală (căzi
de baie, duşuri, chiuvetă plină cu apă etc.). În caz
contrar pot apărea pericole de moarte (prin
electrocutare).
l
Atenţie partea activă a uscătorului de păr
devine fierbinte în timpul folosirii.
Utilizare
l
Desfăşuraţi complet cablul de alimentare.
l
Ataşaţi accesoriul potrivit pentru direcţionarea
dorită a aerului.
l
Introduceţi ştecherul într-o priză cu pământare de
220-240 V, 50 Hz.
l
Reglaţi puterea şi temperatura dorită.
l

Descrierea poziţiilor butoanelor:
Poziţia 1 = OPRIT.
Poziţia 2 = Puterea la jumătate, temperatură
medie pentru o uscare delicată şi modelarea părului.
Poziţia 3 = Putere maximă şi temperatură
ridicată pentru o uscare rapidă.
Aer rece
Cu acest buton este posibilă întreruperea
procesului de încălzire, astfel încât aerul poate fi
amestecat în funcţie de cerinţele utilizatorului.

l

Curăţire şi întreţinere
Curăţaţi din când în când grătarele de aspiraţie şi
de refulare cu o perie fină. Exteriorul aparatului
poate fi curăţat cu o cârpă moale uscată, fără
substanţe chimice.
l
Acest aparat corespunde directivelor CE privind
interferenţa cu frecvenţele aparatele radio - tv şi
siguranţa în utilizare.
l

Informaţii tehnice
Tensiune: 220 V - 240 V
Putere nominală : 1600 W
Nivel zgomot: 70,83 dB(A)
Clasa de protecţie: II
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