
CATWALK COLLECTION 
CURLS & VOLUME HAIR STYLER
HS 6280
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DANSK	 05-08

MAGYAR	 33-36

ITALIANO	 21-24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	 49-52

NORSK	 13-16

SLOVENŠČINA	 41-44

NEDERLANDS	 29-32

РУССКИЙ	 57-61

SUOMI	 09-12

ČESKY	 37-40

PORTUGUÊS	 25-28

БЪЛГАРСКИ	 53-56

SVENSKA	 17-20

LIETUVIŲ	K	 45-48
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SIKKERHET	__________________________________

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før 
du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsin-
strukser for å unngå skader på grunn av feil bruk!

 █ Ta vare på denne bruksanvisningen for frem-
tidig bruk. Hvis du gir apparatet til en tredje-
person, se til at bruksanvisningen er inkludert.

 █ Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk.

 █ Bruk aldri apparatet på bad, i dusj, eller over 
en vask fylt med vann.  
Det bør heller ikke være i drift når hendene 
som berører det er våte.

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

 █ Ikke bruk apparatet i nærheten av vann i ba-
dekar, servant eller andre kar.

 █ Hvis apparatet brukes på badet, er det viktig 
at du trekker kontakten ut etter bruk siden 
vann i nærheten av apparatet er farlig, selv 
om apparatet er avslått.

 █ Hvis det ikke allerede er i bruk, anbefales det 
å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) for 
ekstra beskyttelse. Denne enheten må ha et 
spenningsnivå for reststrøm i den elektriske 
kretsen på badet som ikke er høyere enn 30 
mA. Spør en elektriker om råd.

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

 █ Sørg for at luftinntaket og utblåsningsåpnin-
gene ikke er tildekket under drift.

 █ Apparatet er beskyttet med et system mot 
overoppheting. 

 █ Ta ut støpselet etter bruk. Ikke ta ut støpselet 
ved å dra i selve kabelen. Plasser apparatet 
på en varmebestandig overflate og la det 
kjøles ned.

 █ Apparatet skal aldri brukes dersom selve ap-
paratet eller strømledningen er synlig skadet.

 █ Sno andri strømledningen rundt apparatet, 
siden dette kan resultere i skade.  Kontroller 
strømledningen og apparatet jevnlig for synlig 
skade. 

 █ Våre GRUNDIG-apparater til bruk i hushold-
ningen er i overensstemmelse med gjeldende 
sikkerhetsstandarder, så hvis apparatet eller 
strømledningen er skadet, må den repareres 
eller byttes ut av et autorisert servicesenter 
for å unngå farer.  Feilaktig eller ukvalifisert 
reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko 
for brukeren. 

 █ Hold alltid apparatet utenfor barns rekke-
vidde. 

 █ 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.

 █ Ikke demonter apparatet under noen omsten-
dighet. Ingen garantikrav godtas ved skader 
som oppstår som følge av feilhåndtering.

 █ En varm luftstrøm er nødvendig for å oppnå 
perfekt resultat. Vær oppmerksom på at en 
metallbørste kan bli svært varm under lang-
varig eller intensiv bruk. For å unngå skader, 
vennligst tilpass apparatets bruksperiode til 
det tilbehøret som benyttes.
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Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din HS 6280 Krøller 
& Volum-hårstyler fra Catwalk-kolleksjonen. 

Vennligst les den følgende brukerveiledningen 
nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvali-
tetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover. 

Vis	ansvarlighet!
GRUNDIG fokuserer på avtale-
messige sosiale arbeidsforhold 
med rimelige lønninger både for 
interne ansatte og leverandører. Vi 
legger også stor vekt på effektiv 
bruk av råvarer med kontinuerlig 

avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Vi-
dere er alt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

For en fremtid som er verdt å leve i.
Av en god grunn. Grundig.

Kontrollenheter	og	deler
Se illustrasjonene på side 3.

A  Avtakbare termo-børster med dobbelt kera-
misk belegg og keratin (styringtilbehør)

B  Rull-ut-knapp

C  Festeanordning til å få løsnet tilbehøret (på 
baksiden av apparatet).

D  Låsbar knapp til kjøliglufts-innstilling  
(Cool Shot).

E  Bryter til å slå apparatet på og av. Sjekk to 
temperatur- og blåser-innstillinger.

F  Ion-LED

G  Håndtak

H  Luftinntakskrist

I  Nettkabel med løkke til å henge opp ap-
paratet.

Tilbehør
1  Termobørste medium ø 25 mm

2  Termobørste stor ø 38 mm

3  Termobørste ekstra stor ø 50 mm

OVERSIKT	 ___________________________________
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Innstillinger
Apparatet har følgende innstillinger:

Temperaturnivå/blåsernivå	 E  
– 0	:  Av

– 1	:  En skånsom luftstrøm og moderat tempera-
tur for skånsom tørking og styling

– 2	:  Sterk luftstrøm, høy temperatur for rask 
tørking og styling

Cool	shot D

– ❄:  Avbryter oppvarmingen og gir en kjølig 
luftstrøm

Bytt	stylingtilbehør
1		Ta av det medfølgende stylingtilbehøret A   

ved å trykke på festeanordningen (den 
befinner seg bak på apparatet) C  og vri den 
varme luftbørsten litt mot høyre.

2		Plasser et annet stylingtilbehør på, slik at 
fordypningen og festeanordningen C  (den 
befinner seg bak på apparatet) blir stående 
på linje med hverandre og vri lett mot venstre 
til det sier klikk.

Merknader
 █ Størrelsen på krøllene er avhengig av dia-
meteren på tilbehøret som brukes. Se "Spe-
sielle trekk" 

 █ Alle tre termobørstene har en utrullingsfunk-
sjon.

Drift
Kontroller at nettspenningen på typeskiltet (på 
apparatets håndtak) samsvarer med spenningen 
på gjeldende hovednettforsyning.

1		Tørk håret skikkelig med en håndduk etter 
vask.

2		Sett strømledningen I  inn i kontakten i veg-
gen.

3		Slå på apparatet ved hjelp av bryteren E  
og still inn på ønsket temperatur-/blåsernivå.

4		Avbryt om nødvendig oppvarmingen ved 
å trykke og holde nede D  knappen (Cool 
Shot).

5		Etter rulling i hårlokken, lar du varmen få stabi-
lisere seg i noen få sekunder.

6		Rull ut hårlokken ved å trykke på utrullings-
knappen B .
– Dette frigjør børsten og den kan nå rulles ut 

av den krøllede hårlokken.

Merknad
 █ Cool Shot avbryter oppvarmingen og gir en 
kjølig luftstrøm. Slik kan du fikse frisyren din 
bedre, og den varer lenger.

7		Etter bruk, slå av apparatet ved hjelp av E  
bryteren og dra ledningen I  ut av kontakten 
i veggen.

Merknad
 █ Sno aldri strømledningen rundt apparatet, 
ettersom dette vil kunne forårsake skader. 
Vennligst sjekk apparatet og ledningen jevn-
lig for synlige skader.

DRIFT	________________________________________
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Rengjøring	og	vedlikehold
1		Slå av apparatet og trekk ut  

strømledningen. I  ut av veggkontakten.

2		Før rengjøring, la apparatet avkjøles. Appara-
tet kan bli svært varmt og det kan ta opptil 30 
minutter før det kjøles ned.

3		Rengjør apparatet kun med en myk, fuktig 
klut.

Forsiktig
 █ Stikk aldri apparatet eller strømledningen i 
vann eller annen væske. Bruk ikke rengjø-
ringsmidler.

 █ La alltid apparatet kjøles ned på en varme-
bestandig, sikker og flat overflate.

Merknad
 █ Tørk alle deler forsiktig med et mykt kopp-
håndkle eller med tørkepapir før apparatet 
brukes etter rengjøring.

Oppbevaring
 █ Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet 

over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.

 █ Se til at apparatet er frakoblet, er nedkjølt helt 
og er helt tørt.

 █ Ikke surr strømledningen rundt apparatet.

 █ Lagre apparatet på en kjølig og tørr plass.

 █ Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig 
for barn.

Ta	hensyn	til	miljøet
Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og 
-materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.

Kast derfor ikke produktet sammen med 
alminnelig husholdningsavfall når ap-
paratets levetid er over. 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 forhør deg med lokale myndigheter for 
å finne ut hvor ditt nærmeste innsamlingssted er.
Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere 
gamle apparater.

Tekniske	data
Dette produktet er i overensstemmelse 
med EU-direktivene 2004/108/EC, 
2006/95/EC og 2009/125/EC.

Strømforsyning: 230 V ‒ 240 V~, 50 Hz
Effekt:	 1100 - 1200 W
Det tas forbehold om tekniske endringer og 
designmodifiseringer.

INFORMASJON	______________________________
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