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 A készüléket használat után azonnal
húzza ki az elektromos hálózatból,
úgyszintén tisztítás előtt!
 Ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül! Kapcsolja ki, ha már nem
használja!
 A készüléket ne tegye ki közvetlen
napfénynek! Száraz, hűvös helyen
tárolja!
 Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel
ne érjen forró felszínhez!
 Ne tegye a készüléket közvetlenül
semmilyen felszínre, míg az meleg vagy
be van dugva az elektromos hálózatba.
 Ne használja tusolás vagy fürdés
közben!
 Ha a készüléket a fürdőszobában
használja, használat után azonnal húzza
ki az elektromos hálózatból, akkor is, ha
ki van kapcsolva, hogy elkerülje a víz
jelenléte miatti áramütés veszélyt!
 További áramütés elleni védelemként,
javasoljuk,
hogy
a
fürdőszobai
áramkörbe építessen be egy további
védelmi eszközt, melyen az áthaladó
névleges áram nem haladja meg a max.
30mA-t. Ennek kiépítéséhez hívjon
szakembert!

 Ne helyezze a készüléket olyan helyre,
ahonnan beleeshet a kádba vagy a
mosdóba!
 Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza
ki az elektromos hálózatból! NE ÉRJEN A
VÍZHEZ!
 Ne merítse a készüléket vízbe vagy
egyéb folyadékba!
 Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá!
 Használat
során
a
készülék
felmelegszik, ezért ügyeljen rá, hogy ne
érjen a bőréhez!
 A készüléket kihűlt állapotban, nyirkos
textíliával tisztítsa meg! Ne használjon
oldó vagy karcosodást okozó szereket!
 Ha a készülék nem megfelelően
működik, ne használja tovább! Ha az
elektromos vezeték bármi módon
megsérül, az áramütés elkerülése
érdekében
szakképzett
szerelővel
cseréltesse ki.
 A készüléket csak a használati
útmutatóban foglaltaknak megfelelően
szabad használni!
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 Csak külső használatra!

PRO CURL & DRY
2200W-os érintő szenzoros
hajszárító

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK
 Olvassa el a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi tanulmányozás
céljára!
 A készüléket 8 év vagy a feletti
gyermek használhatja, illetve csökkent
fizikális, érzékelési vagy mentális
képességekkel
rendelkező
vagy
tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel
nem rendelkező személyek csak
felügyelet
mellett
használhatja!
Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon
a készülékkel!
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Dugja be a készüléket az elektromos
hálózatba.
Válassza ki a hőmérsékletet
ʃ ALACSONY
ʃʃ KÖZEPES
ʃʃʃ MAGAS

Kapcsolja be és válassza ki a
sebességet.
ALACSONY
MAGAS

1. FÚVÓKA SZŰKÍTŐ 5. FOKOZAT ÁLLÍTÓ
2. SZŰRŐRÁCS
0 KIKAPCSOLT
ALACSONY
MAGAS

3. HIDEG LEVEGŐ 6. DIFFÚZOR
4. HŐMÉRSÉKLET 7. ÉRZÉKELŐ RÉSZ
SZABÁLYOZÓ
8. AKASZTÓ
ʃ ALACSONY
ʃʃ KÖZEPES
ʃʃʃ MAGAS

Megjegyzés: a készülék csak
akkor üzemel, ha a
sebességfokozatot beállította és a keze
kontaktusban van a nyél hátulján lévő
érzékelővel.
4. Használat után a sebességfokozatot
állítsa „0”-ba és húzza ki a készüléket az
elektromos hálózatból.
HASZNÁLAT UTÁN
A következő használatig tiszta, hűvös és
száraz helyen tárolja a készüléket.
GARANCIA

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A készülék normál használata esetén 2 év
cseregaranciát biztosítunk a normál felhasználásból
eredő hibákra. A használati útmutatóban leírtaktól
eltérő üzemeltetésből eredő károkra, illetve a
megnyitott készülékre a garancia nem vonatkozik.
Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a
számla bemutatásával érvényesíthető!
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ÁRAMTALANÍTÁS
Az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékainak
kezeléséről
szóló
(2012/19/EU) (Waste of Electrical and
ElectronicEquipment
- WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká
vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb
rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási
technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre
gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az
esetleges veszélyes összetevők kezelése és a
hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése
érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és
elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a
termék élettartamának lejártakor, azt a helyi
előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a
terméket háztartási hulladékként kezelni!

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Bemenet: 220-240V AC – 50Hz 2200W
Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C
Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhany
használatra.
A készülék megfelel a jelenlegi EU
jogszabályoknak.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük,
hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát.
Címünk: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu
Telefon: +36 30 6 560 292
Munkanapokon: 9.00-16-óráig
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082
Nyúl, Széchenyi út 31.
Web: www.rioszepsegapolas.hu
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