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FUNCȚIONARE

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
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SIGURANȚA_____________________
Citiți acest manual de instrucțiuni în întregime
înainte de a folosi aparatul. Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru a evita avariile
cauzate de o utilizare necorespunzătoare!
Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.
• Păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână pentru consultarea sa viitoare. Dacă acest
aparat este oferit unei părți terțe, asigurați-vă că
manualul de instrucțiuni este și el inclus.
• Nu folosiți niciodată aparatul în cadă, la duș sau
deasupra chiuvetei pline cu apă; de asemenea,
nu îl utilizați dacă aveți mâinile ude.

•
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Nu scufundați aparatul și nu-l lăsați să intre în
contact cu apa, chiar și în timpul curățării sale.

ROMÂNĂ

SIGURANȚA_____________________
Avertizare: Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau a altor
recipiente cu apă.
• Decuplați aparatul înainte de a-l curăța sau de a
efectua operațiunile de întreținere.
• Dacă folosiți aparatul în baie, trebuie neapărat
să scoateți din priză ștecherul când ați terminat,
întrucât apa în apropierea aparatului poate reprezenta un pericol, chiar și atunci când aparatul
este oprit.
• Pentru protecție suplimentară, în cazul nu există
deja, este recomandat să instalați un dispozitiv
diferențial rezidual de protecție (DDR) cu un curent rezidual de operare de cel mult 30 mA în
cadrul circuitului electric al băii dumneavoastră.
Cereți sfatul unui electrician.
• Nu lăsați niciodată aparatul în timpul funcționării
sale pe perne sau pe pături.
• Asigurați-vă că în timpul funcționării orificiile
pentru intrarea și ieșirea aerului nu sunt acoperite.
•
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SIGURANȚA_____________________
Aparatul este prevăzut cu un sistem de protecție
împotriva supraîncălzirii.
• Scoateți din priză aparatul după ce l-ați folosit.
Nu trageți de cablu pentru a decupla aparatul.
• Nu folosiți aparatul dacă acesta sau cablul său
de alimentare prezintă semne vizibile de deteriorare.
• Nu răsuciți cablul în jurul aparatului pentru că îl
puteți deteriora. Verificați periodic cablul de alimentare și aparatul pentru a detecta semne de
deteriorare vizibile.
• Gama noastră de electrocasnice GRUNDIG respectă toate standardele de siguranță aplicabile.
Astfel, dacă aparatul sau cablul de alimentare
este deteriorat, trebuie să fie reparat sau înlocuit de către un centru specializat, pentru a
evita orice pericole. Reparațiile defectuoase sau
efectuate de persoane necalificate pot cauza pericole și riscuri pentru utilizator.
• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
•
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SIGURANȚA_____________________
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu
vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe
dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un
mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.
Curățarea și operațiunile de întreținere realizate
de utilizator nu vor fi realizate de copii fără să fie
supravegheați.
• Nu demontați sub nicio formă aparatul. Nu se
acceptă nicio solicitare pentru utilizarea garanției pentru deteriorări provocate de folosirea necorespunzătoare.
• Pentru a obține un rezultat perfect este nevoie
de un curent de aer cald. Peria metalizată poate
deveni extrem de fierbinte după folosirea îndelungată sau intensivă. Pentru prevenirea leziunilor, reglați perioada de utilizare a aparatului în
funcție de accesoriul folosit.
•
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PREZENTARE GENERALĂ___________
Stimat client,

Comenzi și componente

Felicitări pentru achiziționarea us- Vedeți ilustrația de la pagina 3.
cătorului de păr GRUNDIG HD 8080.
A

Duza concentratorului

D

Buton pentru jet de aer rece și turbo

E

Nivelul temperaturii

Citiți cu atenție următoarele
instrucțiuni de utilizare pentru a B Grilaj detașabil pentru intrarea aerului
vă bucura un timp îndelungat de C Buton de activare a senzorului inteprodusul de calitate al companiei ligent de pornire/oprire
Grundig.
O abordare responsabilă!

GRUNDIG garantează
condiții de muncă F Nivelul vitezei
convenite prin con- G Dispozitiv de agățare
tract, cu salarii echitabile atât pentru an- H Ștecher
gajați, cât și pentru furnizori. De Accesorii
asemenea, acordăm o importanță
deosebită folosirii eficiente a mate- I Difuzor
riilor prime, cu reducerea continuă a J Duza îngustă a concentratorului
mai multor tone de deșeuri din plastic în fiecare an. În plus, toate acce- Difuzor I
soriile noastre sunt disponibile pen- Difuzorul oferă mai mult volum pătru cel puțin 5 ani.
rului și îl ridică de la rădăcină.
Pentru un viitor care merită trăit.
Grundig.
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Setări

Aparatul dumneavoastră are
următoarele setări:

PREZENTARE GENERALĂ___________
Buton de activare a
senzorului inteligent de
pornire/oprire C
Senzorul inteligent de pornire/oprire

–

:D
 ecuplează jetul de aer
cald și degajă aer rece.

Turbo : F olosit pentru randament
superior.
Nivelul vitezei F

va porni atunci când acest buton este

activat (pornit). Dacă puneți mâna pe – 0 : oprit
mâner, dispozitivul pornește automat, – 1 : viteză joasă
iar când luați mâna de pe el, acesta – 2 : viteză înaltă
se va opri. Această caracteristică este
Nivelul temperaturii E
opțională. Dacă butonul este dezactivat
(oprit), această opțiune nu va funcționa.
Buton pentru jet de aer rece și
turbo D

–

: Temperatura scăzută:

–

: Temperatură moderată pentru
uscare și coafare delicată

–

:
temperatură ridicată pentru
uscare rapidă

FUNCȚIONARE___________________
Observații

Atenţie

• Verificați că tensiunea specificată • Nu răsuciți cablul în jurul apape plăcuța tip de pe mânerul aparatului pentru că îl puteți deteriratului este compatibilă cu sursă
ora. Verificați periodic cablul de
de alimentare pe care o dețineți.
alimentare și aparatul pentru a
detecta semne de deteriorare
• Jetul de aer rece înlocuiește aerul
vizibile.
cald cu aer rece. Această opțiune
vă permite să vă fixați coafura
pentru o durată mai îndelungată.
ROMÂNĂ
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INFORMAȚII_____________________
Curățarea și întreținerea Conformitatea cu
• Opriți aparatul și scoateți șteche- Directiva WEEE și
rul din priza de perete.
eliminarea produsului
• Lăsați dispozitivul să se răcească uzat:

complet înainte de a-l curăța.
Dispozitivul se poate încălzi foarte Acest produs este în conformitate
cu Directiva WEEE a UE (2012/19/
mult.
UE). Acest produs a fost marcat cu
Observație
simbolul de clasificare pentru de• După curățarea aparatului, șter- șeuri de echipamente electrice și
geți bine componentele cu o
electronice (WEEE).
cârpă moale sau cu un șervețel
Acest simbol arată că
pentru a le usca.
acest produs nu trebuie
Depozitarea
eliminat împreună cu
deșeurile menajere la
• Dacă nu intenționați să utilizați
sfârșitul perioadei sale
aparatul pentru o perioadă lungă
de timp, depozitați-l cu grijă.
de utilizare. Aparatul uzat trebuie
• Asigurați-vă că este scos din transportat la un punct de colectare
priză, că s-a răcit complet și că pentru reciclarea echipamentelor
este perfect uscat.
electrice și electronice. Vă rugăm
• Nu înfășurați cablul în jurul apa- să contactați autoritățile locale sau
distribuitorul de unde a fost achiziratului.
• Depozitați aparatul într-un loc ționat produsul pentru a afla unde
se află aceste puncte de colectare.
uscat și rece.
• Asigurați-vă că aparatul nu este Fiecare gospodărie are un rol important în recuperarea și reciclarea
la îndemâna copiilor.
electrocasnicelor vechi. Eliminarea
corespunzătoare a electrocasnice12

ROMÂNĂ

INFORMAȚII_____________________
lor utilizate ajută la prevenirea posi- Date tehnice
bilelor consecințe negative pentru
Sursă de alimentare:
mediu și sănătatea umană.
220–240 V~, 50-60Hz

Conformitatea cu
Directiva RoHS

Putere: 1950-2300 W

	Clasă de protecție la
șocuri electrice
Produsul pe care l-ați achiziționat
este conform cu Directiva RoHS UE
(2011/65/UE). Acesta nu conține Dreptul rezervat de a opera modifimateriale periculoase și interzise, cări tehnice și de design.
specificate în această Directivă.

Informații despre
ambalaj
Ambalajele produsului
sunt
fabricate
din materiale reciclabile,
conform reglementărilor
noastre naționale de mediu.
Materialele utilizate pentru ambalaj
nu trebuie să fie eliminate împreună
cu deșeurile menajere sau cu alt tip
de deșeuri. Transportați-le la punctele
de
colectare
pentru
ambalaje, amenajate de autoritățile
locale.
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Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg
www.grundig.com

