
Vysoušeč vlasů SS66B           CZ

POPIS

1. Vstup nasávaného vzduchu.
2. Tlačítko studený vzduch.
3. Přepínač příkonu.
4. Přepínač rychlosti foukání.
5. Závěsné očko.
6. Koncentrátor.
7. Difuser.

UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro 
budoucí použití.
• Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. 
Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost 
musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení
pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah 
dětí.
• Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro 
děti.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší 
domácnosti jsou stejné.
•Nepoužívejte přístroj na vysoušení oblečení nebo materálu, které může teplý vzduch 
poškodit.
•Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hráli. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
•Neblokujte přívod i vývod vzduchu pokud je přístroj v provozu, protože fén má 
bezpečnostní zařízení, které by přístroj automaticky odpojilo. Pokud se to stane, 
okamžitě přístroj odpojte a nechte vychladnout. Jakmile schladne můžete ho opět 
zapnout.
•Nemiřte proud vzduchu do očí nebo na jakékoliv jiné citlivé oblasti těla.
• VELMI DŮLEŽITÉ: nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadla nebo 
jiných nádob.
• Po použití v koupelně, přístroj ihned odpojte z napájení. Blízkost vody představuje 
nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
• Pro zajištění komplementární ochrany, je vhodné instalovat do elektrického obvodu, 
koupelny napěťový chráníč, kde zbytkový diferenciální proud zařízení (DDR) 
nepřesahuje 30 mA. Nevíte-li zda je instalován požádejte odborníka na elktroinstalaci o 
prověření.
• Před uložením přístroj nechte vychladnout.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
• Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi bez dozoru.
• Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném 
servisním středisku.
• Před použitím si pečlivě zkontrolujte zda nastavení napětí na přístroji odpovídá napětí
v rozvodné síti.

1



NÁVOD K POUŽITÍ

 Vysoušeč má dva přepínače pro volbu kombinace teploty a rychosti foukání.
 Vysoušeč  bude  fu  fungovat  pouze  pokud ho  budete  korektně  držet  v  ruce.

Pokud ne, dojde k automatickému vypnutí.
 Připojte vysoušeč k elektrické síti s odpovídajícím napětím. 
 Přepněte (4) do jedné z pozic (I nebo II ) pro nižší nebo vyšší rychlost foukání. 
 Přepínáním  (3) do jedné z pozic  (∫  -∫  ∫   or ∫  ∫  ∫) nastavíte  teplotu potřebnou k

vysoušení vlasů.
 Kombinací  přepínání  získáte  optimální  proudění  a  teplotu  vzduchu  pro  ideální

vysoušení. 
 Pro modelaci vlasů a jejich schlazení v potřebném tvaru využíjte tlačítko (2). 
 Koncentrátor (6) a difuzér (7) nasazujte tlakem a snímejte odklopením do strany.

 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

•Předtím, než budete přístroj čištít odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho 
vychladnout
•Tělo přístroje můžete čistit vlhkým hadříkem a pečlivě následně osušte.
•Nepoužívejte abrazivní chemické produkty, nebo kovové drátěnky, která mohou povrch
spotřebiče nevratně poškodit.
•Je velmi důležité, aby přívod vzduchu (1) i výstupní mřížka zůstali stále čisté.
•Čistěte je často od jakýchkoli vlasů nebo prachu, které na nich uvíznou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

•  Nepoužívaný  přístroj  zlikvidujte  v  souladu  s  místními  předpisy  pro  nakládaní  s
nebezpečnými odpady. 
• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.

Sušič vlasov SS66B     SK

POPIS

1. Vstup nasávaného vzduchu.
2. Tlačidlo studený vzduch.
3. Prepínač príkonu.
4. Prepínač rýchlosti fúkania.
5. Závesné očko.
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6. Koncentrátor.
7. Difuzér.

UPOZORNENIE
• Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre 
budúce použitie.
• Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí. 
Pokiaľ takéto osoby budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť musí si 
byť táto osoba istá, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny týkajúce sa zariadení 
pochopili a aj možné riziko použitia tohto spotrebiča.
• Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu 
detí.
• Všetky igelitové tašky a balenie ihneď zlikvidujte. Sú potenciálne nebezpečné pre deti.
• Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez overenia, že napätie na typovom štítku a 
vašej domácnosti sú rovnaké.
• Nepoužívajte prístroj na vysúšanie oblečenie alebo materálu, ktoré môže teplý vzduch 
poškodiť.
• Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Uchovávajte prístroj mimo dosahu 
detí.
• Neblokujte prívod aj vývod vzduchu pokiaľ je prístroj v prevádzke, pretože fén má 
bezpečnostné zariadenie, ktoré by prístroj automaticky odpojilo. Ak sa to stane, 
okamžite prístroj odpojte a nechajte vychladnúť. Akonáhle schladne môžete ho opäť 
zapnúť.
• Nemierte prúd vzduchu do očí alebo na akékoľvek iné citlivé oblasti tela.
• VEĽMI DÔLEŽITÉ: nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

• Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody obsiahnutej vo vani, umývadla alebo 
iných nádob.
• Po použití v kúpeľni, prístroj okamžite odpojte z napájania. Blízkosť vody predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý.
• Pre zaistenie komplementárne ochrany, je vhodné inštalovať do elektrického obvodu, 
kúpeľne napäťový chrániče, kde zvyškový diferenciálnej prúd zariadení (DDR) 
nepresahuje 30 mA. Ak neviete či je inštalovaný požiadajte odborníka na elktroinstalaci 
o preverenie.
• Pred uložením prístroj nechajte vychladnúť.
• Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
• Čistenie a údržbu vykonáva užívateľ, nemôže sa vykonávať deťmi bez dozoru.
• Ak je prívodný kábel prístroja porušený, musí byť vymenený v autorizovanom 
servisnom stredisku.
• Pred použitím si pozorne skontrolujte či nastavenie napätia na prístroji zodpovedá 
napätiu v rozvodnej sieti.

NÁVOD NA POUŽITIE

 Sušič má dva prepínače pre voľbu kombinácie teploty a rýchosti fúkania.
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 Sušič bude fu fungovať len ak ho budete korektne držať v ruke. Ak nie, dôjde k 
automatickému vypnutiu.
 Pripojte sušič k elektrickej sieti so zodpovedajúcim napätím.
 Prepnite (4) do jednej z pozícií (I alebo II) pre nižšie alebo vyššiu rýchlosť fúkania.
 Prepínaním (3) do jednej z pozícií (∫ -∫ ∫ or ∫ ∫ ∫) nastavíte teplotu potrebnú k vysúšaniu

vlasov.
 Kombináciou prepínanie získate optimálne prúdenie a teplotu vzduchu pre ideálne 

vysúšanie.
 Pre modeláciu vlasov a ich schladenie v potrebnom tvare využíjte tlačidlo (2).
 Koncentrátor (6) a difuzér (7) nasadzujte tlakom a skladajte odklopením do strany.

 
ÚDRŽBA A ČISTENIE

• Predtým, než budete prístroj čistiť odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho 
vychladnúť
• Telo prístroja môžete čistiť vlhkou handričkou a starostlivo následne osušte.
• Nepoužívajte abrazívne chemické produkty, alebo kovové drôtenky, ktoré môžu 
povrch spotrebiča nenávratne poškodiť.
• Je veľmi dôležité, aby prívod vzduchu (1) aj výstupné mriežka zostali stále čisté.
• Čistite je často od akýchkoľvek vlasov alebo prachu, ktoré na nich uviaznu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Nepoužívaný prístroj zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s 
nebezpečnými odpadmi.
• Nikdy prístroj nevyhadzujte do odpadu. Pomôžete tým k zlepšeniu životného 
prostredia.
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