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Sikkerhet
Merk følgende informasjn når du bruker apparatet:

7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk.

7		Bruk aldri apparatet i badekar, dusj eller over en vask fylt med vann, og det 
skal heller ikke betjenes med våte hender.

7	 Ikke senk apparatet i vann eller la det komme i kontakt med vann, selv ved 
rengjøring.

7		Apparatet skal ikke brukes nær vann i badekar, dusjer, vaskeservanter eller 
andre vannbeholdere.

7		Hvis apparatet brukes på badet, er det avgjørende at du trekker strømkon-
takten ut etter bruk, siden vann i nærheten av apparatet fortsatt er farlig, selv 
om apparatet er avslått.

7	 Hvis det ikke allerede er i bruk, anbefales det å installere en reststrømdrevet 
beskyttelsesenhet (RCD) med en nominell betjeningsstrøm som ikke overstiger 
30 mA i den elektriske kretsen på badet  for ekstra beskyttelse. Spør rørleg-
geren om råd.

7	 Plasser aldri apparatet på myke puter eller tepper ved drift.

7			Forsikre deg om at åpningene for luftinntak og -utløp ikke er tildekket under 
drift.

7		Apparatet er utstyrt med en overopphetingsvern.

7	 Trekk ut strømstøpselet etter bruk. Ikke koble fra strømstøpselet ved å trekke i 
selve kabelen.

7		Apparatet skal aldri brukes dersom strømkabelen eller selve apparatet er 
synlig skadet.

7	 Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes 
serviceavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
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7	Hold apparatet på avstand fra barn.

7		Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og oppover og 
personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som 
mangler erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av 
apparatet på en sikker måte og forstår farene som bruken innebærer. Barn 
får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av 
barn uten tilsyn.

7		Apparatet skal ikke under noen omstendigheter åpnes. Ingen garantikrav 
godtas for skader som oppstår som følge av feilhåndtering.

Spesialfunksjoner
Apparatet kan brukes hvor som helst i verden.  
Du kan veksle mellom styrkene på hovedspenningen,  
115-120 V~ og 230-240 V~.

Forsiktig
7	  Før bruk, kontroller at nettspenningen på spenningsbryteren samsvarer med 

spenningen på gjeldende hovednettforsyning.

  Hvis spenningsbryteren står i feil posisjon kan apparatet overopphetes. 

Innstillinger
Apparatet har følgende innstillinger:

Blåsernivå,temperaturnivå B

– 0: Av
– I: Rolig luftstrøm, temperatur ca. 70 °C
– II: Kraftig luftstrøm, temperatur ca. 80 °C

Spenningsbryter C

– 115 (115-120 V~)
– 230 (230-240 V~)
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Drift
1 Tørk håret grundig med et håndkle etter vasking.

2 Brett ut håndtaket som er mykt å holde i D .

3 Hvis det er nødvendig, endrer du innstilling for hovedspenning med roterings-
bryteren C , bruk for eksempel en mynt.

4 Sett A strømstøpselet inn i vegguttaket.

5 Slå på apparatet ved å bruke bryteren B  og still inn ønsket blåser-/tempera-
turnivå (I eller II).

6 Juster samlemunnstykket E  etter ønske.

7 Etter bruk, slå av apparatet ved hjelp av bryteren  B  og trekk strømledningen 
ut A  av stikkontakten.

Merknad
7		Aldri snurr strømledningen rundt apparatet, da dette kan skade ledningen. 

Kontroller jevnlig både ledningen og apparatet for synlige skader.

Rengjøringogvedlikehold
Trekk ut støpselet før rengjøring. 

Ikke senk apparatet i vann. 

Bruk en fuktig, myk klut for å rengjøre utsiden av apparatet. Husk å rengjøre 
luftinntakristen F  med en myk børste en gang i bland, for å fjerne hår og støv.
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Tahensyntilmiljøet
Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes 
og resirkuleres.

Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdnings-
avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for 
resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Det angis ved 
dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen. 

Vennligst finn informasjon om innsamlingspunkter som drives av den 
lokale myndigheten.

Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere gamle apparater.

Tekniskedata
Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2004/108/ EC, 
2006/95/EC og 2009/125/EC..

Strømforsyning
115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Effekt
1400-1500 W

Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.
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