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SIGURANȚA ____________________

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni îna-
inte de a folosi aparatul! Respectați toate instruc-
țiunile de siguranță!  Utilizarea necorespunzătoare 
a dispozitivului poate cauza avarii.
Păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână 
pentru consultarea sa viitoare. Dacă acest aparat 
este încredințat unei părți terțe, asigurați-vă că 
manualul de instrucțiuni este și el predat.
 • Acest aparat este destinat numai pentru uz cas-
nic.

 • Nu folosiți niciodată aparatul în cadă sau la dus, 
deasupra chiuvetei sau în chiuveta plină cu apă. 
Nu îl folosiți niciodată dacă aveți mâinile ude.

 • Nu scufundați aparatul în apă și nu-l lăsați să 
intre în contact cu apa, chiar și la curățarea dis-
pozitivului.

 • Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză 
după folosire, întrucât prezența apei în apro-
pierea aparatului poate fi periculoasă, chiar și 
atunci când acesta este oprit.
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SIGURANȚA ____________________

 • Scoateți întotdeauna din priză aparatul pentru 
curățare sau întreținere.

 • Pentru protecție suplimentară, acest produs tre-
buie să fie conectat la Dispozitiv de curenți di-
ferențiali reziduali (DDR) cu o valoare nominală 
de cel mult 30 mA. Cereți sfatul unui electrician.

 • Nu acoperiți niciodată aparatul, de exemplu, cu 
un prosop.

 • Nu lăsați niciodată în aparatul, în timpul folosirii 
sale, pe tapițerie, perne, pături, hârtii sau carton, 
plastic, combustibil sau pe suprafețe șlefuite ne-
protejate.

 • Dispozitivul se poate încălzi foarte mult. Nu țineți 
părul între plăcuțele încinse de coafat mai mult 
de câteva secunde.

 • Nu aduceți niciodată plăcuțele încinse de coafat 
în apropierea feței, gâtului sau capului dumnea-
voastră. Nu atingeți aparatul cu mâinile goale.
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 • Decuplați aparatul imediat după ce ați terminat 
să-l folosiți. Nu trageți de cablu pentru a decupla 
aparatul. Puneți dispozitivul pe o suprafață rezis-
tentă la căldură și lăsați-l să se răcească.

 • Nu folosiți dispozitivul dacă prezintă semne vizi-
bile de deteriorare.

 • Gama noastră de electrocasnice GRUNDIG res-
pectă toate standardele de siguranță aplicabile.  
Astfel, dacă aparatul sau cablul său de alimen-
tare 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 pe-
ricole și riscuri pentru utilizator. 

 • Poziționați cablul astfel încât să nu existe riscul 
de a-l trage sau de a vă împiedica de el acci-
dental.

 • Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

SIGURANȚA ____________________
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 • Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu 
vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu ca-
pacități 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 întreți-
nere realizate de utilizator nu vor fi realizate de 
copii fără să fie supravegheați.

 • Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul 
funcționării sale.

 • Nu demontați sub nicio formă aparatul. Nu se 
acceptă nicio solicitare pentru utilizarea garan-
ției pentru deteriorări provocate de folosirea ne-
corespunzătoare.

 • Verificați că tensiunea specificată pe plăcuța 
tip a adaptorului este compatibilă cu sursa de 
alimentare pe care o dețineți. Aparatul se decu-
plează de la sursă de alimentare doar prin scoa-
terea din priză a ștecherului.

SIGURANȚA ____________________
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 • Nu răsuciți niciodată cablul în jurul aparatului.
 • Nu folosiți niciodată dispozitivul în apropierea 
sau în locuri cu combustibil, zone inflamabile 
sau mobilă. Nu acoperiți și nu atingeți produsul 
cu materiale inflamabile, precum perdele, țesă-
turi, pereți, etc. Asigurați-vă că dispozitivul este 
păstrat întotdeauna la distanță de materiale in-
flamabile și mobilă.

 •  AVERTIZARE Nu folosiți niciodată apa-
ratul în apropierea căzilor, dușurilor, 
chiuvetelor sau a altor recipiente cu 

apă.
 • Pericol de incendiere. Nu lăsați aparatul la în-
demâna copiilor mici, mai ales în timpul folosirii 
sale sau atunci când se răcește.

 • Lăsați întotdeauna aparatul cu suportul, dacă 
există, pe o suprafață plată, rezistentă la căldură 
și stabilă. 

SIGURANȚA ____________________
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SCURTĂ PREZENTARE _______________________

Stimat client, 

Felicitări pentru achiziționarea apa-
ratului de îndreptat părul și bucle HS 
7030.

Citiți cu atenție următoarele in-
strucțiuni de utilizare pentru a 
vă bucura un timp îndelungat de 
produsul de calitate al companiei 
GRUNDIG.

O abordare 
responsabilă!

GRUNDIG garantează 
condiții de muncă 
convenite prin con-
tract, cu salarii echi-
tabile atât pentru an-

gajați, cât și pentru furnizori, folosi-
rea eficiente a materiilor prime, cu 
reducerea continuă a mai multor 
tone de deșeuri din plastic în fiecare 
an. De asemenea, garantăm că toa-
te accesoriile noastre sunt disponi-
bile pentru cel puțin 5 ani. 

Pentru un viitor care merită trăit.

Grundig.

Comenzi și componente 
Vedeți imaginea de la pagina 3. 

A  Buton de pornire/oprire

B  Reglaj tactil al temperaturii

C   Buton pentru activarea modului 

pentru protecția părului

D  Ecran LCD

E  Plăcuțe de coafat acoperite cu ce-

ramică

F  Capac de protecție pentru plăcuțe

G  Buton de blocare a plăcuței

H  Cablu de alimentare cu suport de 

agățare

Modul pentru protecția 
părului C

Senzorul inteligent analizează părul 
de 30 de ori pe minut și selectează 
temperatura optimă pentru coafare 
delicată și protecția ideală împotriva 
căldurii.
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Structura părului
Dispozitivul permite setări de tempe-
ratură individuale. Următoarele setări 
individuale sunt recomandate pentru 
structurile specifice de păr descrise 
mai jos:
7 Pentru păr fin, fragil, tratat, blond: de 

la 130 °C la 
170 °C

7 Pentru păr normal: de la 170 °C la 
210 °C

7 Pentru păr puternic, rezistent, gros: de 
la 210 °C la 230 °C

Oprire automată 
7 Aparatul se va opri automat la o oră 

după ce nu mai este folosit. 

Posibilități de coafare
Cu aparatul de coafat HS 7030 puteți:

– Să vă îndreptați părul

– Să modelați vârfurile (răsucindu-le 
în afară sau înăuntru)

–  Să vă face onduleuri sau bucle în 
cascadă

Setarea temperaturii 

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE __________________

1  Dacă atingeți butonul de reglare 
a temperaturii B  și îl setați de 
la o temperatură scăzută la una 
ridicată, temperatura respectivă se 
va aprinde intermitent pe ecranul 
LCD. Odată ce plăcuțele de coafare 
au ajuns la temperatura setată, 
indicatorul de temperatură nu se 
va mai aprinde intermitent, ci va 
rămâne aprins.

2  Dacă atingeți butonul de reglare 
a temperaturii B  și îl setați de 
la o temperatură ridicată la una 
scăzută, temperatura respectivă se 
va aprinde intermitent pe ecranul 
LCD. Indicatorul de temperatură va 
rămâne aprins odată ce plăcuțele 
au ajuns la temperatura dorită.

Setare de blocare 
Butonul pentru setarea temperaturii 
se va bloca automat la 5 secunde 
după ce temperatura dorită a fost 
setată. Astfel, temperatura nu poate fi 
modificată în timp ce dispozitivul se 
află în funcțiune. Dacă doriți să modi-
ficați setarea temperaturii, apăsați și 
mențineți apăsat butonul +/- timp de 
2 secunde pentru a debloca butonul 
pentru setarea temperaturii.
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Curățarea și întreținerea
1  Opriți dispozitivul și decuplați-l H  

de la sursa de alimentare.
2  Lăsați dispozitivul să se răcească 

complet înainte de a-l curăța. 
Dispozitivul se poate încălzi foarte 
mult. Poate dura până la 45 de 
minute pentru a se răci.

3  Curățați carcasa și plăcuțele de 
coafat doar cu o cârpă umedă.

Depozitarea
7 Dacă nu intenționați să utilizați 

aparatul pentru o perioadă lungă de 
timp, depozitați-l cu grijă.

7 Asigurați-vă că aparatul este decu-
plat de la sursa de alimentare, că 
s-a răcit complet și că este uscat.

7 Blocați plăcuțele de coafare cu aju-
torul butonului de blocare G .

7 Montați capacul de protecție furni-
zat. Capacul de protecție protejează 
plăcuțele de coafare împotriva zgâ-
rieturilor.

7 Nu înfășurați cablul în jurul apara-
tului.

7 Depozitați aparatul într-un loc uscat 
și rece.

INFORMAȚII ______________________
7 Nu lăsați produsul la îndemâna 

copiilor. 

Eliminarea 
dispozitivelor vechi: 
Acest produs este în conformitate 
cu cerințele Directivei WEEE a UE 
(2012/19/UE). Acest produs a fost 
marcat cu simbolul de clasificare 
pentru deșeuri de echipamente 
electrice și electronice (WEEE).

Acest simbol arată că 
acest produs nu trebuie 
eliminat împreună cu 
deșeurile menajere la 
sfârșitul perioadei sale 

de utilizare. Aparatele electrice și 
electronice uzate trebuie 
transportate la un punct de 
colectare pentru reciclarea lor.  Vă 
rugăm să contactați autoritățile 
locale sau distribuitorul de unde a 
fost achiziționat produsul pentru a 
afla unde se află aceste puncte de 
colectare. Fiecare gospodărie are 
un rol important în recuperarea și 
reciclarea electrocasnicelor vechi.  
Eliminarea corespunzătoare a 
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INFORMAȚII ______________________
electrocasnicelor utilizate ajută la 
prevenirea posibilelor consecințe 
negative pentru mediu și sănătatea 
umană.

Conformitatea cu 
Directiva RoHS:
Produsul pe care l-ați achiziționat 
este conform cu Directiva RoHS UE 
(2011/65/UE). Acesta nu conține 
materiale periculoase și interzise, 
specificate în această Directivă.

Informații despre 
ambalaj

Ambalajul produsului 
este fabricat din 
materiale în conformitate 
cu legislația noastră 

națională. 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.

Date tehnice:
Sursă de alimentare:
100–240 V~, 50–60 Hz

Putere ieșire: 52–54 W
Clasă de protecţie pentru șoc 
electric: II

Dreptul rezervat de a opera 
modificări tehnice și de design.
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