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HD 8280 SÉCURITÉ ____________________________

Veuillez lire attentivement le présent manuel d’utilisation avant d’utiliser cet ap-
pareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages 
dus à une mauvaise utilisation ! 
Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.

 █ Conservez le manuel d’utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieure-
ment. Si l’appareil est donné à un tiers, veillez à joindre le manuel d’utilisation.

 █ Ne jamais utiliser l’appareil dans une salle de bains, sous une 
douche, ni au-dessus d’une bassine remplie d’eau; évitez égale-
ment de le manipuler avec des mains mouillées. 

 █ Évitez de plonger l’appareil dans l’eau ou de l’y mettre en contact, même 
pendant le nettoyage. 

 █ Évitez d’utiliser l’appareil tout près de l’eau, dans les baignoires, les lavabos 
ou tout autre récipient. 

 █ En cas d’utilisation dans une salle de bains, il convient de débrancher à la fin 
de l’opération car toute eau proche de l’appareil peut encore lui être dange-
reuse, même si ce dernier est débranché.

 █ S’il n’est pas déjà en cours d’utilisation, pour une protection complémentaire, il 
est recommandé d’installer un dispositif de protection à courant résiduel avec 
un courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA dans le circuit 
électrique de votre salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

 █ Ne jamais installer l’appareil sur des couvertures ou des coussins doux pen-
dant le fonctionnement de l’appareil.

 █ Veillez à ce que l’induction d’air et les orifices de sortie ne soient pas couverts 
pendant le fonctionnement de l’appareil.

 █ L’appareil est doté d’un système de protection contre la surchauffe.
 █ Débranchez l’appareil après utilisation. Évitez de débrancher l’appareil en 
tirant sur le câble.

 █ Ne jamais utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou l’appareil lui-même 
est visiblement endommagé.

 █ N’enroulez jamais le câble d’alimentation autour de l’appareil au risque de 
l’endommager. Vérifiez régulièrement le câble d’alimentation et l’appareil pour 
un éventuel dommage visuel.

 █ Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sé-
curité applicables. Par conséquent, si l’appareil ou le cordon d’alimentation 
venait à être endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un centre de 
service agréé afin d’éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non 
professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l’utilisateur.

 █ Maintenez toujours l’appareil hors de portée des enfants.
 █ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n’ayant 
pas suffisamment d’expérience ou de connaissances si une personne chargée 
de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité 
et en étant conscients des dangers y afférents.  Les enfants ne doivent pas jouer 
avec cet appareil. Le nettoyage et l’entretien d’utilisation ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

 █ N’ouvrez en aucun cas l’appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie 
ne sera acceptée pour les dégâts résultats d’une manipulation incorrecte.

 █ Pour un résultat optimum, un flux d’air chaud est nécessaire. Veuillez noter 
qu’une brosse métallique peut devenir très chaude pendant un fonctionne-
ment prolongé ou une utilisation intensive. Pour éviter une éventuelle blessure, 
veuillez ajuster le temps d’utilisation de l’appareil en fonction de l’accessoire 
utilisé.

FRANÇAIS
HD 8280 BEZPIECZEŃSTWO ___________________

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję 
obsługi! Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeństwa, 
aby uniknąć szkód z powodu nieprawidłowego użytkowania! 
Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

 █ Instrukcję tę należy zachować do wglądu w przyszłości. W przypadku prze-
kazania urządzenia innej osobie, należy koniecznie dołączyć tę instrukcję.

 █ Nie wolno używać tego urządzenia, w kąpieli, pod prysznicem, 
ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsłu-
giwać mokrymi dłońmi. 

 █ Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie, ani dopuszczać do jego kon-
taktu z wodą, nawet przy jego czyszczeniu. 

 █ Nie używaj urządzenia w pobliżu wody w wannie, umywalce, ani w innych 
naczyniach. 

 █ Gdy urządzenia tego używa się w łazience, należy pamiętać, aby po jego 
użyciu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ zawsze, gdy znajduje 
się w pobliżu wody, stanowi zagrożenie, nawet gdy się je wyłączy.

 █ Jeśli urządzenie to nie jest już używane, w celu dodatkowego zabezpieczenia 
zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabezpiecze-
nia przed prądem resztkowym (RCD) o prądzie znamionowym nie przekracza-
jącym 30 mA. Należy skorzystać z pomocy elektryka.

 █ Nigdy nie wolno kłaść pracującego urządzenia na miękkich poduszkach, czy 
kocach.

 █ Gdy urządzenie działa, zwracaj uwagę na to, aby otwory wlotu i wylotu po-
wietrza nie były niczym przykryte.

 █ Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczenia przed przegrzaniem.
 █ Po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno wypinać z gniazda ciągnąc 
za przewód zasilający.

 █ Urządzenia tego nie wolno używać, jeśli ono samo lub przewód zasilający są 
widocznie uszkodzone

 █ Nigdy nie owijaj przewodu zasilają wokół urządzenia, bo może to go uszko-
dzić. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający i urządzenie nie są uszko-
dzone.

 █ Sprzęty gospodarstwa domowego firmy GRUNDIG spełniają obowiązujące 
normy bezpieczeństwa, a zatem jeśli urządzenie lub przewód zasilający ule-
gną uszkodzeniu, należy je naprawić lub wymienić w serwisie, aby uniknąć 
wszelkich zagrożeń. Błędna lub niefachowa naprawa może powodować za-
grożenie dla użytkowników.

 █ Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
 █ Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ogra-
niczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej lub bez doświadczenia 
i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do jego użytkowa-
nia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie 
mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić tego 
urządzania ani konserwować go.

 █ W żadnym przypadku nie wolno demontować tego urządzenia. Gwarancja 
na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym 
obchodzeniem się z nim.

 █ Do uzyskania idealnych rezultatów potrzeba strumienia ciepłego powietrza. 
Prosimy zauważyć, że metalizowana szczotka może się nagrzać do skrajnych 
temperatur w trakcie długotrwałego lub intensywnego użytkowania. Aby unik-
nąć urazu, dobieraj czas użytkowania odpowiednio do zastosowanych akce-
soriów.

POLSKI

HD 8280 SICHERHEIT __________________________

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! 
Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung 
zu vermeiden! 
Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

 █ Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte 
das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung 
ebenfalls mit ausgehändigt werden.

 █ Das Gerät nie im Badezimmer, unter der Dusche oder über einem 
mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen; nicht mit feuchten 
Händen verwenden. 

 █ Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser in Berührung kommen 
lassen; auch nicht während der Reinigung. 

 █ Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in Badewannen, Waschbecken oder 
anderen Gefäßen verwenden. 

 █ Falls das Gerät im Badezimmer verwendet wird, muss nach dem Gebrauch der 
Netzstecker gezogen werden, da Wasser in der Nähe des Gerätes auch dann 
Gefahren bergen kann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

 █ Falls nicht vorhanden, sollte eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für zusätzlichen 
Schutz mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in dem 
elektrischen Kreislauf Ihres Badezimmers installiert werden. Fragen Sie Ihren 
Elektriker.

 █ Das Gerät während des Betriebs niemals auf weichen Polstern oder Decken 
ablegen.

 █ Sicherstellen, das Zu- und Abluftöffnungen während des Betriebs nicht blockiert 
werden.

 █ Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet.
 █ Nach der Benutzung Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht am Kabel aus der 
Steckdose ziehen.

 █ Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbare Schäden 
aufweist.

 █ Netzkabel niemals um das Gerät wickeln, da dies Schäden verursachen kann. 
Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen prüfen.

 █ Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnor-
men. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem 
Service-Zentrum repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und 
Risiken für den Benutzer verursachen.

 █ Gerät immer von Kindern fernhalten.
 █ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzier-
ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus re-
sultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

 █ Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Be-
nutzung wird keine Haftung übernommen.

 █ Ein warmer Luftstrom ist für perfekte Ergebnisse unerlässlich. Bitte beachten, 
dass Metallbürsten bei längerem oder intensivem Einsatz extrem heiß werden 
können. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, Einsatzzeit von Gerät und Zu-
behör aufeinander abstimmen.

DEUTSCH
HD 8280 SEGURIDAD _________________________

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. 
Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso 
indebido. 
Este aparato se ha diseñado únicamente para uso doméstico.

 █ Guarde el manual de instrucciones para su uso futuro. En caso de entregar el 
aparato a un tercero, asegúrese de incluir también el manual de instrucciones.

 █ Jamás utilice el aparato en la bañera, en la ducha o sobre un la-
vabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas. 

 █ No sumerja el aparato en agua ni deje que entre en contacto con 
ella, incluso cuando lo limpie. 

 █ No utilice el aparato cerca de duchas, lavabos u otros recipientes que conten-
gan agua. 

 █ Si va a utilizar el aparato en el cuarto de baño, es muy importante que lo des-
enchufe tras cada uso, ya que la presencia de agua cerca del aparato puede 
implicar un riesgo de seguridad, incluso con el aparato apagado.

 █ Como medida de seguridad adicional, le recomendamos la instalación en el 
circuito eléctrico de su cuarto de baño de un dispositivo de protección accio-
nado por corriente residual (RCD) cuya corriente residual nominal de disparo 
no supere los 30 mA, si aún no dispone de uno. Consulte a su electricista.

 █ No coloque el aparato sobre cojines mullidos o mantas mientras lo esté us-
ando.

 █ Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire del aparato no 
estén cubiertas durante el uso..

 █ El aparato dispone de un sistema de protección frente al sobrecalentamiento.
 █ Desenchufe el aparato tras su uso. No desconecte el enchufe tirando del cable.
 █ No utilice el aparato cuando éste o el cable de alimentación presenten daños 
visibles.

 █ Jamás enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría 
causarle daños. Compruebe de vez en cuando que ni el cable de alimentación 
ni el aparato presenten daños.

 █ Los electrodomésticos GRUNDIG cumplen con todas las normas de seguridad 
aplicables; por esta razón, si el cable de alimentación está dañado, para evi-
tar cualquier peligro deberá ser reparado o sustituido por un servicio técnico 
autorizado. Los trabajos de reparación defectuosos o no autorizados puede 
causar peligros y riesgos para el usuario.

 █ Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.
 █ Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las 
capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido 
instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No 
deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o 
mantenimiento sin vigilancia.

 █ No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá rec-
lamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

 █ Para obtener un resultado perfecto es preciso un flujo de aire caliente. Tenga 
en cuenta que los cepillos metálicos pueden alcanzar temperaturas extrem-
adamente altas en caso de uso prolongado o intensivo. Para evitar lesiones, 
adecúe el tiempo de uso del aparato al accesorio que esté utilizando.

ESPAÑOL
HD 8280 SAFETY ______________________________

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Fol-
low all safety instructions in order to avoid damage due to improper use! 
This appliance is intended for domestic use only.

 █ Keep the instruction manual for future use. Should a third party be given the 
appliance, please ensure the instruction manual is included.

 █ Never use the appliance in the bath, shower or over a wash basin 
filled with water; nor  should it be operated with wet hands. 

 █ Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, 
even during cleaning. 

 █ Do not use the appliance near water in bath- tubs, wash basins or other vessels. 
 █ If the appliance is used in the bathroom, it is essential that the power plug is 
pulled out after use, as water close to the appliance can  still constitute a dan-
ger, even if the appliance is switched off.

 █ If not already in use, installing a residual current-operated protective device 
(RCD) is recommended for additional protection with a rated residual operat-
ing current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask 
your electrician for advice.

 █ Never place the appliance on soft cushions or blankets during operation.
 █ Ensure that the air induction and output openings are not covered during op-
eration.

 █ The appliance is equipped with an overheating protection system.
 █ Unplug the appliance after use. Do not disconnect the plug by pulling on the 
cord.

 █ Never use the appliance if it or the power cord is visibly damaged.
 █ Never wind the power cord around the appliance, as this can result in damage. 
Check the power cord and the appliance regularly for visible damage.

 █ Our GRUNDIG Household Appliances meet applicable safety standards, thus 
if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by 
a service centre to avoid any dangers. Faulty or unqualified repair work may 
cause danger and risks to the user.

 █ Always keep the appliance out of the reach of children.
 █ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experi-
ence and knowledge if they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision.

 █ Do not dismantle the appliance under any circumstances. No warranty claims 
are accepted for damage caused by incorrect handling.

 █ A warm flow of air is required to achieve a perfect result. Please note that a 
metallised brush can become extremely hot during prolonged or intensive use. 
To avoid injury, adjust the usage time of the appliance to the accessory being 
used.

ENGLISH

HD 8280 SICUREZZA __________________________

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo ap-
parecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all’uso 
non corretto! 
Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.

 █ Conservare il manuale di istruzioni per uso futuro. Se l’apparecchio viene tra-
sferito a terzi, assicurarsi di includere anche il manuale di istruzioni.

 █ Non usare mai l’apparecchio in bagno, nella doccia o su un lavan-
dino pieno di acqua; non usarlo con mani bagnate. 

 █ Non immergere l’apparecchio in acqua né lasciarlo entrare in contatto con 
acqua, nemmeno durante la pulizia. 

 █ Non usare l’apparecchio vicino a vasche, lavandini o altri recipienti. 
 █ Se l’apparecchio è usato in bagno, è importante che la spina sia scollegata 
dopo l’uso, poiché l’acqua nelle vicinanze dell’apparecchio rappresenta co-
munque un rischio, anche se l’apparecchio stesso è spento.

 █ Se non è già in uso, si consiglia di installare un dispositivo di protezione dalle 
correnti di guasto (RCD) come protezione aggiuntiva con una corrente opera-
tiva residua valutata non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. 
Chiedere consiglio all’elettricista.

 █ Non mettere mai l’apparecchio su cuscini morbidi o coperte durante il funzio-
namento.

 █ Assicurare che le aperture di ingresso e uscita dell’aria non siano coperte 
durante il funzionamento.

 █ L’apparecchio è dotato di un sistema di protezione in caso di surriscaldamento.
 █ Scollegare l’apparecchio dopo l’uso. Non scollegare la spina tirando il cavo.
 █ L’apparecchio non deve essere messo in funzione se questo o il cavo di alimen-
tazione presentano danni visibili.

 █ Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio poiché 
potrebbe danneggiarsi. Controllare cavo di alimentazione e apparecchio re-
golarmente per danni visibili.

 █ Gli elettrodomestici GRUNDIG sono conformi a tutti gli standard sulla sicu-
rezza, pertanto se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, 
devono essere riparati o sostituiti da un centro assistenza per evitare danni. 
Lavori di riparazione errati o non autorizzati possono provocare danni e rischi 
per l’utente.

 █ Tenere sempre l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
 █ Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da per-
sone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o 
conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l’uso dell’ap-
parecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio.  Pulizia e manutenzione non devono 
essere eseguite da bambini senza supervisione. 

 █ Non smontare mai l’apparecchio, in alcun caso. Non saranno accettate richie-
ste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.

 █ Un flusso caldo di aria è necessario per ottenere un risultato perfetto. Notare 
che una spazzola di metallo può diventare estremamente calda durante uso 
prolungato o intenso. Per evitare lesioni, regolare il tempo d’uso dell’apparec-
chio secondo l’accessorio da usare.

ITALIANO
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Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu profesjonalnej suszarki do 
włosów HD 8280 Catwalk Collection.

Prosimy uważnie przeczytać następującą in-
strukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną 
satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości 
wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialna postawa!
GRUNDIG przywiązuje dużą 
wagę do przestrzegania podpisa-
nych umów dotyczących warun-
ków pracy za godziwe wynagro-
dzenie, zarówno wobec naszych 
pracowników, jak i dostawców. 

Zwracamy również dużą uwagę do efektyw-
nego wykorzystywania surowców, stałego 
zmniejszania ilości odpadów o kilka ton rocz-
nie. Ponadto z wszystkich produkowanych przez 
nas urządzeń można korzystać przez co naj-
mniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć. 
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Regulacja i budowa 
Patrz rysunek na str. 3. 

A  Wąska dysza koncentratora

B  Zdejmowana kratka wlotu powietrza

C  Cool Shot (Podmuch zimnego powietrza)

D  Poziom temperatury

E  Poziom dmuchawy

F  Złącze do jonizacji

G  Przewód zasilający

H  Dyfuzor

Ustawienia 
Urządzenie to ma następujące ustawienia:

Złącze jonizacyjne F

– Ionic : załącza i wyłącza jonizację

Poziom dmuchawy E

– 0 : wył.

– 1 : łagodny strumień powietrza

– 2 : silny strumień powietrza

Poziom temperatury D

– I : Chłodne powietrze

– II : Temperatura umiarkowana do delikat-
nego suszenia i układania

– III : temperatura wysoka do szybkiego susze-
nia

Podmuch zimnego powietrza C

– d	 : przerywa dopływ gorącego powietrza 
strumieniem powietrza zimnego

OPIS OGÓLNY _______________________________
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OBSŁUGA ___________________________________

Obsługa 
1  Po umyciu starannie wytrzyj włosy ręcznikiem. 

2  W razie potrzeby załóż smukłą dyszę koncen-
tratora A  lub dyfuzor H .
– Dyfuzor zapewnia puszystość fryzury i do-

kładne umieszczenie na paśmie włosów.

3  Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego G  
do gniazdka w ścianie.

Uwaga
 7 Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane 
na tabliczce znamionowej na rączce urzą-
dzenia odpowiada napięciu w miejscowej 
sieci zasilającej.

4  Załącz suszarkę przełącznikiem E  i nastaw 
poziom dmuchawy/ temperatury.

5  Nastaw temperaturę przełącznikiem D .

6  W trakcie suszenia można przerywać dopływ 
gorącego powietrza naciskając i przytrzymu-
jąc przycisk C  (Cool Shot).

Uwaga
 7 Cool Shot przerywa dopływ gorącego po-
wietrza nawiewem strumienia powietrza zim-
nego. Pozwala to lepiej i trwalej ułożyć fry-
zurę.

7  W razie potrzeby załącz jonizację w trakcie 
suszenia naciskając przycisk F .
– Jeśli załączy się jonizację, przycisk F  na 

wyświetlaczu zapali się na niebiesko.

8  Po użyciu wyłącz suszarkę przełącznikiem E  
i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego G  z 
gniazdka w ścianie.

Ostrożnie
 7 Nigdy nie owijaj przewodu zasilają wokół 
urządzenia, bo może to go uszkodzić. Regu-
larnie sprawdzaj, czy przewód zasilający i 
urządzenie nie są uszkodzone.
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Czyszczenie i konserwacja
1  Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu 

zasilającego A  z gniazdka ściennego.

2  Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie, aby 
ostygło. Urządzenie to może się bardzo na-
grzać.

3  Pamiętaj o regularnym czyszczeniu z włosów i 
kurzu F  kratki wlotu powietrza miękką szczotką.

4  Obudowę suszarki czyści się wyłącznie wil-
gotną, miękką ściereczką.

Ostrożnie
 7 Urządzenia tego ani przewodu zasilającego, 
nie wolno wkładać do wody ani żadnego in-
nego płynu. Nie wolno używać żadnych środ-
ków czyszczących.

 7 Urządzenie pozostawiaj do wystygnięcia na od-
pornej na wysokie temperatury, bezpiecznej i 
płaskiej powierzchni.

Uwaga
 7 Przed użyciem tak oczyszczonego urządzenia 
dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego czę-
ści miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie
 7 Jeśli jest planowane nieużywanie tego urządze-
nia przez dłuższy czas, należy starannie je prze-
chować.

 7 Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka, 
a urządzenie zupełnie ostygło i jest całkiem 
suche.

 7 Nie owijać przewodu zasilania wokół urządze-
nia.

 7 Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym 
miejscu.

 7 Urządzenie należy chronić przed dostępem 
dzieci.

Uwaga dot. ochrony 
środowiska
Wyrób ten wykonano z części i materiałów wy-
sokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte 
jako surowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowania nie 
należy zatem pozbywać sie go razem 
z innymi odpadkami domowymi. 
Należy przekazać je do punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych i elektronicz-

nych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten 
symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji 
obsługi i opakowaniu.
Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można 
uzyskać u miejscowych władz.
Odzyskując surowce z używanych wyrobów po-
magamy chronić środowisko naturalne.

Dane techniczne
Produkt spełnia wymagania dyrektyw 
europejskich 2004/108/EC, 
2006/95/EC and 2009/125/EC.

Zasilanie: 230-240 V~, 50 Hz
Moc:  2000-2200 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfi-
kacji konstrukcji i danych technicznych.

INFORMACJA ________________________________
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