Επαγγελματικό Σεσουάρ Μαλλιών
FK-8813
(220V-240V~50Hz 2200W)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
της ΕΕ

Παράμετροι λειτουργίας
Τάση:220-240 VAC
Συχνότητα:50Hz
Ισχύς:2200W (+5%,-5%)

Τρόπος χρήσης
Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “0” . Τοποθετήστε το
καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και ύστερα ανοίξτε τον διακόπτη.
 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (0 για κλειστό, Ι για αργό ή ΙΙ για
γρήγορο)
 Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία (0 για κρύο αέρα, Ι για χαμηλή ή ΙΙ για
υψηλή θερμοκρασία)
 Αφού τελειώσετε, τοποθετήστε τον διακόπτη του ανεμιστήρα στη θέση “0” και
βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος. Αφήστε το πιστολάκι να κρυώσει για
10 – 15 λεπτά.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Μην εμποδίζετε ποτέ τις τρύπες εξαερισμού γιατί η συσκευή θα υπερθερμανθεί. Για
οποιοδήποτε πρόβλημα απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο service. Μην προσπαθήσετε να
επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Προσέχετε να μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από
τη συσκευή. Να το ξεμπλέκετε πάντα πριν από τα χρήση της συσκευής. Όταν δεν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να τη φυλάσσετε σε ένα μέρος ασφαλές και ξηρό,
μακριά από παιδιά

Οδηγίες Ασφάλειας
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Όπως στις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα εσωτερικά μέρη
παραμένουν ενεργά και μετά την απενεργοποίηση τις συσκευής.
 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:
o Μετά τη χρήση αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
o Μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.
o Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά - προσέχετε να μην έλθει σε
επαφή με οποιοδήποτε υγρό.
o Αν η συσκευή έλθει σε επαφή με νερό ή κάποιο υγρό, αποσυνδέστε την
αμέσως από το ρεύμα.
 ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς
ή τραυματισμού:
o Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι καλύτερο να την αποσυνδέετε
από το ρεύμα.
o Μην αφήνετε τη συσκευή σε παιδιά χωρίς επίβλεψη.
o Χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
o Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μην
επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε ή να το αντικαταστήσετε μόνοι σας.
Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service ή στο κατάστημα που το
αγοράσατε.
o Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το
καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
o Μην καλύπτετε τις τρύπες εξαερισμού της συσκευής. Απομακρύνετε τις
τρίχες που μαζεύονται στις τρύπες εξαερισμού.
o Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα ή στο εσωτερικό της
συσκευής.

o
o
o
o
o

Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
Προσέχετε να μην έλθουν σε επαφή τα μάτια σας ή άλλες ευαίσθητες
περιοχές με τον ζεστό αέρα που βγάζει η συσκευή.
Προσέχετε όταν αγγίζετε τη συσκευή κατά τη χρήση ή λίγο μετά από αυτή
γιατί είναι ζεστή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν στεγνώνετε τα μαλλιά σας προσέχετε να μην πιαστούν τρίχες στις
τρύπες εξαερισμού.

ΔΗΛΩΣΗ EC ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς, ότι το προϊόν:

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών: FK-8813
με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση, είναι συμμορφωμένο με τις απαιτούμενες
διατάξεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές περιγράφονται στις οδηγίες:
o
o

73/23/EEC και 93/68/EEC (συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών) για την
ασφάλεια
2004/108/EEC (συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών) για την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συγκεκριμένα το εν λόγω προϊόν είναι συμμορφωμένο με τα παρακάτω πρότυπα/
κανονιστικά έγγραφα:
Ασφάλεια

Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα

ΕΝ60335-1:2002

ΕΝ5514-1:2006

+Α1:2004

ΕΝ5514-2:1997

+Α11:2004

+Α1:2001

+Α12:2006

ΕΝ61000-3-2:2006

ΕΝ60335-2-23:2003

ΕΝ61000-3-3:1995
+Α1:2001
+A2:2005

Η δήλωση είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Οι μετρήσεις και η τεχνική τεκμηρίωση
έγιναν από την ETS PRODUCT SERVICE AG (αριθμός αναφοράς είναι H4M20710-5850)
και από την CTS (αριθμός αναφοράς CTSGZ070212-00336L).
Για τον κατασκευαστή

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το
κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565

Professional AC Hair Dryer
FK-8813
(220V-240V~50Hz 2200W)

INSTRUCTION MANUAL
Please Read Carefully and keep safe
Company is not responsible for printing mistakes and has right to make changes without further changes

This device is in compliance with EU regulations about safety and electromagnetic capability

Specifications
Voltage:220-240 VAC
Freq:50Hz
Power:2200W (+5%,-5%)

Way of use
 Make sure the switch is set to "0". Place the power cord, and then turn on the
switch.
 Select the fan speed (0 for off, I for slow or fast II)
 Select the desired temperature (0 to cold air, I for low or II for high
temperature)
 When finished, place the fan switch to "0" and unplug the cord from the power
outlet. Leave the dryer to cool for 10 to 15 minutes.
Precautions
Never obstruct the ventilation holes because the device will overheat. For any problem,
contact qualified service. Do not try to repair the appliance yourself. Be careful not to
wound the cord around the appliance. When not using the device you must store it in a
safe and dry place, away from children.
Safety Issues
 CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
 KEEP AWAY FROM LIQUIDS
 DANGER - As in most electrical devices, the internal parts remain active after
disabling the device.
 To reduce the risk of electric shock:
o After use disconnect the device from the mains.
o Do not use the bathroom.
o Do not place the appliance near wet - be careful not to come into contact
with any liquid.
o If the device comes into contact with water or any liquid, unplug it
immediately from the mains.
 CAUTION - To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:
o When not in use it is best to disconnect it from the mains.
o Do not leave the device in children unattended.
o Use the appliance as described in the user manual.
o If the power cord is frayed or damaged, do not attempt to use it or to
replace it yourself. Contact your authorized service or the shop where
you bought it.
o Keep the cord away from hot surfaces. Do not wrap the cord around the
appliance.
 Do not cover the ventilation holes of the device. Remove the hair gathered into
the ventilation holes.
 Do not insert anything into the openings or inside the device.
 Do not use an extension cord.
 Be careful not to contact your eyes or other sensitive areas of the warm air to
start the device.
 Be careful when touching the device during use or shortly after that because it's
warm.
 Do not place the unit on surfaces when in operation.
 When you dry your hair careful not to pinch hairs into the ventilation holes.

EC DECLARATION
We hearby declare that the following device:

Hair Dryer: FK-8813
Is in compliance with the following directives:
o
o

73/23/EEC and 93/68/EEC (including changes)
2004/108/EEC (including changes)

ΕΝ60335-1:2002

ΕΝ5514-1:2006

+Α1:2004

ΕΝ5514-2:1997

+Α11:2004

+Α1:2001

+Α12:2006

ΕΝ61000-3-2:2006

ΕΝ60335-2-23:2003

ΕΝ61000-3-3:1995
+Α1:2001
+A2:2005

Full technical file and test reports are located in headquarters of company.

Safe Disposal
This symbol means that the device must not be disposed of with other household waste.
Look for special recycling bins electrical and electronic equipment. For more information,
contact your local authorities or retailer of the device

WEEE number: 565

