
SK - NÁVOD NA POUŽITIE A ZÁRUKA

PROFESIONÁLNE ZARIADENIE

VYSVETLENIA SYMBOLOV

Naše výrobky sú v súlade so smernicami, na ktoré odkazuje označenie CE.

Symbol triedy II čiže dvojitej izolácie znamená, že tento výrobok je navrhnutý 

tak, aby nevyžadoval pripojenie na uzemnenie. Tieto výrobky sú vyrobené 

tak, aby jednotlivé poškodenie nemohlo spôsobiť styk používateľa s nebez-

pečným napätím, pretože obal je vyrobený z izolačného materiálu.

Tento symbol znamená, že výrobok je v súlade s predpokladmi vyžadovaný-

mi novými smernicami zavedenými na ochranu životného prostredia a je tre-

ba ho po skončení životnosti zlikvidovať vhodným spôsobom. O informácie o 

miestach určených na likvidáciu odpadu požiadajte miestne orgány. 

Tento symbol, zvyčajne sprevádzaný popisom, informuje používateľa, že je 

treba sa zoznámiť s dôležitými operáciami a pokynmi.

POZOR! HORÚCE POVRCHY.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

Tużax dan l-apparat qrib il-vaska tal-banju, friskatur jew reċipjenti oħra li fi-

hom l-ilma.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Aby ste zabránili škodám a nebezpečenstvám v dôsledku nespráv-
neho použitia, prísne dodržiavajte a uchovávajte návod na 
použitie. V prípade predaja spotrebiča tretím osobám im vždy odo-
vzdajte aj návod na použitie.

VYBALENIE A KONTROLA VÝROBKU
Výrobok vytiahnite z obalu a skontrolujte, či je neporušený a nevykazuje viditeľné 

znaky poškodenia v dôsledku dopravy. 

V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na najbližšie Stredisko 

technickej pomoci (pozrite „Strediská technickej pomoci (IT)” uvedené v tomto ná-

vode).

POZOR! NEBEZPEČENSTVO PRE DETI 
Prvky obalu (plastové vrecká, expanzný polystyrén atď.) nesme-
jú zostávať v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj 
nebezpečenstva.

UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÚ BEZPEČNOSŤ
Používanie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných zásad.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín! 
Spotrebiča sa nedotýkajte, pokiaľ spadol do akejkoľvek kvapaliny.

UPOZORNENIE: tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umý-
vadiel či iných nádob s vodou.

Najmä:

• sa nikdy nedotýkajte spotrebiča mokrými či vlhkými rukami alebo nohami,

• nepoužívajte spotrebič s holými nohami,

• neťahajte za napájací kábel ani spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky,

• nevystavujte spotrebič pôsobeniu poveternostných vplyvov (dažďu, slnku atď.)

• nenechajte deti, aby si so spotrebičom hrali.

• Pokiaľ sa spotrebič používať v kúpeľniach, po použití ho odpojte od napájania,

pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič

vypnutý.

• Zástrčku vždy vytiahnite zo sieťovej zásuvky bez ťahania za kábel. 

• Nikdy neprenášajte spotrebič, ak ho držíte za elektrický kábel. 

• Udržujte napájací kábel a spotrebič mimo horúcich povrchov.

• Neskladujte a ani nepoužívajte spotrebič s káblom, ktorý je skrútený alebo ohnutý.
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• Výrobok nepoužívajte, pokiaľ sú kábel či iné časti poškodené. Pokiaľ je napájací

kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho služba technickej pomoci 

či osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo všetkým rizikám. 

• Ďalšiu ochranu zabezpečuje zabudovanie bezpečnostného zariadenia proti po-

ruchovým prúdom do domácej siete s menovitým prúdom zásahu maximálne

30 mA. 

• O ďalšie informácie odporúčame požiadať dôveryhodného elektrikára. Bezpeč-

nosť týchto elektrických spotrebičov je v súlade s uznávanými technickými nor-

mami a zákonmi, ktoré upravujú bezpečnosť elektrických spotrebičov.

• Zástrčku nenechávajte zbytočne zasunutú do sieťovej zásuvky, ale odpojte ju vždy, 

pokiaľ spotrebič nepoužívate.

• Výrobok položte na rovné a stabilné povrchy mimo dosah zdrojov tepla.

• Hlučnosť: Úroveň zvukového tlaku (vážená A) je nižšia ako 70 dB(A).

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE
POUŽÍVANIE
Sušič vlasov bol navrhnutý a skonštruovaný na sušenie a úpravu ľudských vlasov.

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE:
Spotrebič používajte iba pre určené použitie; nepoužívajte ho na 
parochne, zvieracie chlpy ani na materiály iné ako ľudské vlasy. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodné používanie 
spotrebiča.

Kábel neovíjajte okolo spotrebiča, aby ste zabránili poškodeniu 
kábla samého a prípadných súvisiacich rizikám.

Technické charakteristiky nájdete na vonkajšom obale a v pokynoch uvedených na 

identifikačnom štítku na výrobku.

• Skontrolujte, či je sieťové napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku tech-

nických údajov na spotrebiči.

• Udržujte mimo dosah detí. Deti nesmejú spotrebič nikdy používať, ani sa s nim

hrať.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od ôsmich rokov a osoby s obmedzený-

mi fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či osobami bez skúseností 

alebo znalostí, pokiaľ sú tieto osoby pod dozorom a pokiaľ im budú poskytnuté

pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča a informácie o rizikách.

• Čistenie či údržbu nesmejú realizovať deti bez dozoru. 

• Aby bolo zaručené optimálne fungovanie a úplná bezpečnosť, v prípade pádu

či silných nárazov nechajte spotrebič skontrolovať v autorizovanom stredisku po-

moci.

• V blízkosti spotrebiča nenechávajte vreckovky ani podobné predmety.

• Napájací kábel sa nikdy nesmie dostať do styku so spotrebičom.

• Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky po použití. 

• Nikdy nevkladajte alebo nenechajte spadnúť predmety do otvorov spotrebiča.

• Spotrebič sa nesmie používať v prostredí, kde je vysoká koncentrácia aerosólových 

prípravkov (sprej) alebo tam, kde sa uvoľňuje kyslík.

• Sušič vlasov je vybavený zariadením proti prehriatiu. V prípade prehriatia sa ohrev 

preruší a je vyfukovaný len studený vzduch. Po ochladení sa automaticky zapne 

ohrev.

VŠEOBECNÝ POPIS
V závislosti od modelu si pozrite obrázok [1] alebo [2].

Sušič vlasov s oddelenými tlačidlami pre prúdenie vzduchu [A] a teplotu [B].

A – Vypínač ON-OFF a regulácia prúdenia vzduchu

B – Tlačidlo regulácie teploty

C – Tlačidlo studeného vzduchu

D – Predná mriežka

E – Vyberateľný filter

F – Káblová priechodka

G – Napájací kábel

H – Koncentrátor vzduchu

I – Difuzér vzduchu (ak je k dispozícii)



POUŽITIE
Tento spotrebič je určený pre používanie v komerčnej oblasti.

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Sušič vlasov má 3 úrovne teploty a 2 rýchlosti prúdenia vzduchu, ktoré môžu byť 

vybrané pomocou oddelených prepínačov. Pokiaľ je spotrebič vybavený tlačidlom 

pre studený vzduch [C], môžete ho použiť na spevnenie účesu.

Zapnite spotrebič pomocou vypínača On/Off [A] a požadovanú rýchlosť:

0  0 = VYPNUTÝ

I = stredné prúdenie vzduchu

  II =  silné prúdenie vzduchu

Pomocou tlačidla na reguláciu teploty [B] zvoľte požadovanú úroveň:

I = nízka teplota

II = stredná teplota

  III = vysoká teplota

Po použití použite vypínač On/Off [A] pre vypnutie spotrebiča.

Odpojte napájací kábel [G] z napájacej zásuvky bez ťahania za kábel alebo spotrebič. 

Spotrebič umiestnite na pevný povrch, pričom dávajte pozor, aby ste nenaví-
jali napájací kábel okolo spotrebiča.

Tlačidlo studeného vzduchu (Cold Shot) [C]

Ak je spotrebič vybavený týmto tlačidlom, môže byť použité pre spevnenie 

natočených vlasov.

Keď držíte tlačidlo studeného vzduchu stlačené, sušič vlasov môže byť rýchlo prep-

nutý do prevádzky so studeným vzduchom a môže tak spevniť natočené vlasy.

Pre návrat na nastavenú teplotu stačí uvoľniť tlačidlo.

Použitie koncentrátora vzduchu [H]

Pomocou koncentrátora sa vzduch privádza priamo na kefu, ktorá je používaná na 

tvorbu účesu.

Nasaďte koncentrátor a zatlačte ho smerom k telu sušiča vlasov (Obr. 3a). 

Koncentrátor môže byť demontovaný ťahom v smere označenom šípkou b (Obr. 3b).

Pred odstránením hubice počkajte, kým nevychladne.

Použitie difuzéra vzduchu [I]

Ak je spotrebič vybavený difuzérom, môže byť použitý na získanie objemového 

sušenia.

Nasaďte difuzér a zatlačte ho smerom k telu sušiča vlasov (Obr. 4a).

Difuzér môže byť demontovaný ťahom v smere označenom šípkou b (Obr. 4b).

ÚDRŽBA
V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča či niektorej jeho 
časti nechajte spotrebič posúdiť výrobcom či jeho službou techni-
ckej pomoci alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby ste zab-
ránili všetkým rizikám. Používateľ nesmie spotrebič samostatne 
demontovať.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte z elektrickej zásuvky.

CELKOVÉ ČISTENIE
Celkové čistenie spotrebiča vykonajte aspoň raz týždenne.

Aby ste zabránili všetkým rizikám poranenia elektrickým prúdom, nečistite spotrebič 

vodou, ani ho do vody neponárajte.

Čistite spotrebič iba mäkkou handričkou, ktorá je prípadne mierne vlhká. 

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky! 

ČISTENIE FILTRA
Za účelom zachovania optimálneho výkonu spotrebiča v priebehu času sa odporúča 

pravidelné čistenie filtra [E]:

• každý deň pri intenzívnom a nepretržitým používaní

• dvakrát týždenne pri bežnom používaní

• raz za mesiac pri príležitostnom používaní.



Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez potreby predchádzajúceho upozornenia vykonať 
zmeny a/alebo výmenu dielov, pokiaľ to bude považovať za najvhodnejšie, aby mohol vždy 
ponúkať spoľahlivé výrobky s dlhou životnosťou a pokročilou technológiou.

Ak ho chcete vykonať, postupujte nasledovne:

1. Otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 5a) a vyberte ho.

2. Odstráňte sieťku z filtra, ak bola dodaná (Obr. 5b).

3. Vyčistite sieťku a filter mäkkou kefkou (Obr. 5c).

4. Nasaďte sieťku naspäť na filter a pripojte filter k telu spotrebiča otáčaním v sme-

re hodinových ručičiek až do úplného upevnenia (Obr. 5a).

Obr. 5a

Obr. 5b

Obr. 5c

Nepoužívajte bez sieťky. V opačnom prípade sa môžu vlasy 
vtiahnuť do vnútra spotrebiča.

LIKVIDÁCIA
Obal výrobku sa skladá z recyklovateľných materiálov. Rozdeľte časti podľa 

typu a zlikvidujte ich podľa platných zákonov, ktoré upravujú ochranu 

životného prostredia. 

V súlade s európskou normou 2012/19/EÚ (OEEZ) je treba nepoužívaný 

spotrebič po uplynutí jeho doby životnosti zlikvidovať v súlade so zákonom. 

To sa týka recyklácie užitočných látok použitých v spotrebiči a umožnenia ob-

medzenia dopadu na životné prostredie. O podrobnejšie informácie požiadajte 

miestny subjekt poverený správou odpadov či predajcu spotrebiča.

ZÁRUKA
Záruka platí iba v rozsahu platným zákonov a začína bežať od dátumu nákupu a za-

hŕňa náklady na opravu. 

Doba trvania záručnej lehoty je 1 alebo 2 roky v závislosti od typu kupujúceho (pod-

nikateľ alebo spotrebiteľ), ako stanovujú platné predpisy.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia kupónu s pečiatkou a podpisom 

predajcu, ako aj na základe uvedenia dátumu nákupu. Dátum predaja sa stanoví na 

základe potvrdenky/faktúry. 

Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča, ktoré súvisia s materiálmi či výrobou. Spoloč-

nosť Gamma Piu sa zaväzuje bezplatne opraviť alebo vymeniť diely, ktoré sa podľa jej 

úsudku počas záručnej doby prejavujú ako nefunkčné v dôsledku porúch materiálu 

či výroby.

POZOR! Záruka stráca platnosť v prípade, že budú na spotrebiči realizované 
priame zásahy kupca či pokiaľ bude spotrebič predmetom manipulácie neo-
právneným personálom.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:
• Škody spôsobené nesprávnym používaním, nevhodnými úpravami či škodami v 

dôsledku dopravy.

• Škody spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie.

• Škody spôsobené používaním spotrebiča s nesprávnym sieťovým napätím.

• Spotrebičov, na ktoré je namontované príslušenstvo iných spotrebičov.

• Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

TECHNICKÁ POMOC
Pre prípadné opravy odkazujeme na „Strediská technickej pomoci (IT)” uvedené v 

tomto návode, aby ste sa mohli obrátiť na najbližšie stredisko. Vždy pritom uvádzajte 

model výrobku.

Aktuálny zoznam stredísk pomoci nájdete na internetových stránkach: 

www.gammapiu.it


