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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że 
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są 
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

 OSTRZEŻENIE: 

potencjalne ryzyka obrażeń.

 UWAGA: 
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą 
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie 
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie 
to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-
ności gospodarczej. 

trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego 
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-
ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych 
krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi 
dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę 
natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtycz-
kę, nie za przewód).

Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę 
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

nie należy pozostawiać bez 
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie 
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z 
gniazda.

sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy 
przestać korzystać z urządzenia.

-
nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, 
kartony, styropian itp.).

 OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą 
tego urządzenia

Symbole na produkcie
Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i informacyjne:

 OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI PORAŻENIA ELEK-
TRYCZNEGO!

Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, umywalek lub 
innych pojemników z wodą.



Język polski28

 OSTRZEŻENIE:

sieci po użyciu, jako że woda powoduje niebezpieczeństwo. 
Ma to zastosowanie również, gdy urządzenie jest wyłączone.

obwodzie elektrycznym łazienki urządzenia ochronnego prą-
dowego (FI/RCD) z prądem pomiarowym nie większym niż 
30 mA. Proszę zasięgnąć porady autoryzowanego instalatora 
urządzeń elektrycznych.

Ryzyko  
oparzeń!

Niebezpieczeństwo pożaru!

skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli prze-
wód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien 
on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie 
naprawczym albo prze wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia.

dzieci od 8 roku życia oraz osoby 
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub 
psychicznymi albo brakiem doświadczenia, pod warunkiem, że 
są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje, jak korzystać bez-
piecznie z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

konserwacja dokonana przez użytkownika 
nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba, że pod sto-
sownym nadzorem.
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Instrukcja użytkowania

fryzury należy założyć dyszę do stylizacji. To spowoduje 
skoncentrowany przepływ strumienia powietrza.

Można ten proces przyspieszyć przez naciśnięcie przy-
cisku  przez ok. ½ minuty w trakcie pracy urządzenia. 
Następnie można zdjąć dyszę.

Kabel zasilania
Urządzenie posiada funkcję automatycznego zwijania kabla 
zasilania.

do ujrzenia czerwonego 
oznakowania.

 UWAGA: 
Nigdy nie wyciągać kabla bardziej niż do czerwonego 
znaku, może to uszkodzić mechanizm automatycznego 
zwijania kabla. Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Podłączenie elektryczne

sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem 

tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.

uziemionego gniazdka.

Użytkowanie

Przesunąć przełącznik na uchwycie na wybrane ustawienie 
ciepła/blokady:

Pozycja 0: Wyłączone
Pozycja I: Łagodny przepływ powietrza i niska temperatura
Pozycja II: Silny przepływ powietrza i średnia temperatura
Pozycja III: Silny strumień powietrza i wysoka temperatura

COOL SHOT (zimne powietrze)
Przełącznik  : Tym przełącznikiem można zatrzymać 

proces grznia.

Przytrzymać przycisk w tej pozycji w zależności od pożąda-
nego okresu czasu. Po zwolnieniu przycisk automatycznie 
powraca do pozycji początkowej.

Funkcja jonizacji – zmniejsza naelektryzowanie włosów
Suszarka jest również wyposażona w jonizator, który po 
włączeniu ujemnie jonizuje wydmuchiwane powietrze. 
Ten process umożliwia ochronę włosów podczas suszenia 
i jednocześnie poprawia ich strukturę, zwiększa objętość 
włosów, sprawia, że stają się lśniące oraz redukuje ich ładunki 
elektrostatyczne. 

Ta funkcja jest szczególnie korzystna dla włosów łamliwych.

Wyłączanie
Po użyciu ustawić przełącznik w pozycji „0“ i odłączyć urzą-
dzenie od sieci.

Funkcja zwijania kabla
-

lonym uchwycie suszarki.

drugą ręką nacisnąć przycisk  w celu zwinięcia kabla.

 UWAGA: 
Wtyczka może wykonać nieprzewidziany ruch. Dlatego 
wtyczkę kabla zasilania należy puścić tylko po całkowi-

Przechowywanie

-
dowy lub powiesić za pomocą zawieszki

podczas przechowywania suszarki.

Przestrzegać instrukcji załączonej w rozdziale „Czyszczenie i Kon-

Czyszczenie i Konserwacja

 OSTRZEŻENIE: 

gniazdka.
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 UWAGA: 

przed-miotów. 

Kratka zasysająca powietrze
Czyść regularnie kratkę suszarki po stronie zasysania 
powietrza, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury wskutek 
spiętrzenia ciepła.

lewo).

gęstym włosem.

zegara (w prawo).

Dane techniczne

Model: ...................................................................................HT 5650
Napięcie zasilające: .....................................220-240 V~; 50/60 Hz
Pobór mocy: ....................................................maks 1750 - 2100 W 
Stopień ochrony: .............................................................................. II
Masa netto: .............................................................................0,58 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych 
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy 
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na 

zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie 
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana 
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot 
ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia 
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego 
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych 
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania 
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi 
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne 
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki 
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego 
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w 
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-
dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data 
sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o

49 - 120 Dąbrowa

 OSTRZEŻENIE: 

Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.


