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RO FUNCȚIONARE CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
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SIGURANȚA ____________________

Înainte de prima utilizare a aparatului, aveți în ve-
dere următoarele:
Păstrați manualul de utilizare la îndemână pentru 
consultarea sa viitoare. Dacă predați produsul că-
tre o altă persoană, asigurați-vă că este predat și 
manualul de utilizare.
 •  Acest aparat este destinat numai pentru uz cas-
nic.

 •  Nu folosiți niciodată aparatul în cadă, la duș, 
deasupra unei chiuvete cu apă sau cu mâinile 
ude.

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

 • Avertizare: Nu folosiți niciodată aparatul în apro-
pierea căzilor, dușurilor sau a altor recipiente cu 
apă. 
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SIGURANȚA ____________________

 •  Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți din priză 
ștecherul când ați terminat, întrucât apa în apro-
pierea aparatului poate reprezenta un pericol, 
chiar și atunci când aparatul este oprit.

 •  Pentru protecție suplimentară, este recomandat 
să instalați în cadrul circuitului electric de ali-
mentare cu curent un dispozitiv diferențial re-
zidual de protecție (DDR) cu un curent nominal 
de operare de cel mult 30 mA. Cereți sfatul unui 
instalator pentru recomandări. 

 •  Nu lăsați niciodată aparatul în timpul funcționării 
sale pe perne sau pe pături.

 •  În timpul funcționării sale, nu acoperiți orificiile 
de intrare a aerului sau orificiile de aspirație.

 •  Aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de pro-
tecție împotriva supraîncălzirii.

 •  Nu trageți de cablu pentru a scoate din priză 
aparatul.
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 •  Nu folosiți aparatul dacă acesta sau cablul său 
de alimentare prezintă semne vizibile de deteri-
orare.

 •  Pentru a preveni posibilele pericole, cablurile de 
alimentare deteriorate trebuie reparate de fa-
bricant, de serviciile de relații cu clienții sau de 
persoane calificate în acest mod.

 •  Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
 •  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 să se joace 
cu aparatul. Curățarea și operațiunile de întreți-
nere realizate de utilizator nu vor fi realizate de 
copii fără să fie supravegheați. 

 •  Nu demontați sub nicio formă aparatul. Avariile 
cauzate de manevrarea necorespunzătoare duc 
la pierderea garanției oferite de fabricant.

SIGURANȚA ____________________
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 •  Pentru rezultate perfecte, este nevoie de cu-
rent de aer foarte cald. Peria acoperită cu 
metal se poate încălzi foarte mult la folosi-
rea îndelungată sau intensivă a aparatului.  
Pentru prevenirea leziunilor, reglați perioada de 
utilizare a aparatului în funcție de accesoriul fo-
losit.

 • Înainte de curățare și întreținere, scoateți apa-
ratul din priză.

 • Nu înfășurați cablul în jurul aparatului. În caz 
contrar, puteți deteriora cablul. Verificați periodic 
cablul de alimentare și aparatul pentru a detecta 
semne de deteriorare vizibile.

 • Asigurați-vă că nu există niciun pericol ca cineva 
să tragă sau să se împiedice accidental de cablu 
atunci când aparatul se află în funcțiune. 

 • Dacă păstrați materialele de ambalare, depozi-
tați-le în locuri inaccesibile copiilor.

 • Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul 
funcționării sale.

SIGURANȚA ____________________
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SIGURANȚA ____________________

 • Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. 
 • Asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată 
pe plăcuță (de pe mâner) corespunde tensiunii 
rețelei dumneavoastră de alimentare. 
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PREZENTARE GENERALĂ __________
Stimat client,

Felicitări pentru achiziționarea 
aparatului de coafat GRUNDIG HD 
7080.

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. Printre 
prioritățile noastre se numără și fo-
losirea eficientă a materiilor prime, 
cu reducerea deșeurilor din plastic 
cu mai multe tone în fiecare an. În 
plus, toate accesoriile noastre pot fi 
folosite pentru cel puțin 5 ani.

Pentru un viitor care merită trăit. 

Grundig.

Comenzi și componente 
Vedeți ilustrația de la pagina 3. 

A  Duza concentratorului

B  Perie termică, diametru mic de 30 mm

C  Butonul pentru direcția de coafare

D  Butonul de setări (viteză și 

temperatură)

E  Cablu de alimentare cu cârlig de 

agățare

F  Perie termică, diametru mare de 50 mm

G  Perie termică, diametru mare de 40 

mm

Setări
Aparatul dumneavoastră are 
următoarele setări:

Butonul de setări D

–  :  Întrerupe jetul de aer cald 
și degajă aer rece.

–  : Viteză și temperatură ridicată

–  : Viteză și temperatură joasă

–  : Oprit
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Curățarea și întreținerea
 • Curățați aparatul cu o cârpă 
moale și uscată. 

 • Curățați praful și părul de pe peria 
termică folosind o perie moale.

Depozitarea
 • Dacă nu doriți să utilizați aparatul 
pentru o perioadă lungă de timp, 
depozitați-l cu grijă.

 • Asigurați-vă că aparatul este scos 
din priză, că s-a răcit complet și 
că este perfect uscat.

 • Nu înfășurați cablul în jurul apa-
ratului.

 • Depozitați aparatul într-un loc 
uscat și rece.

 • Asigurați-vă că aparatul nu este 
la îndemâna copiilor.

INFORMAȚII ______________________________

Conformitatea cu 
Directiva WEEE și 
eliminarea produsului 
uzat
Acest produs nu conţine sub-
stanțele periculoase și interzise 
specificate în "Regulamentele 
privind Supravegherea Deșeurilor 
de Echipamente Electrice și 
Electronice", publicate de Ministerul 
Mediului și Urbanismului. 

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

de utilizare. Aparatele vechi trebuie 
transportate la un punct oficial de 
colectare pentru reciclarea echipa-
mentelor electrice și electronice. Vă 
rugăm să contactați autoritățile 
locale sau distribuitorul 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 elec-
trocasnicelor utilizate ajută la pre-
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INFORMAȚII ______________________________

venirea posibilelor consecințe ne-
gative 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 materia-
le în conformitate cu le-
gislația noastră naționa-

lă. Materialele utilizate pentru am-
balaj nu trebuie să fie eliminate îm-
preună cu deșeurile menajere sau 
cu alt tip de deșeuri; transportați-le 
la punctele de colectare amenajate 
de autoritățile locale.

Date tehnice
Sursă de alimentare:  
220–240 V~, 50-60Hz

Putere: 800-1000W

Clasă de protecţie pentru șoc 
electric: II

Dreptul rezervat de a opera modifi-
cări tehnice și de design.

Pentru punerea în funcțiune, 
utilizare și curățare, respectați 
instrucțiunile de la paginile 4-5 
din acest manual de utilizare.
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