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Návod k použití a 
záruka
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CZ - NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUKA

POZOR! Spotřebiče pouze pro odborné použití.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Naše výrobky jsou v souladu se směrnicemi, na něž odkazuje označení CE.

Symbol třídy II neboli dvojité izolace znamená, že tento výrobek byl navržen 
tak, aby nevyžadoval připojení k uzemnění. Tyto výroby jsou vyrobeny tak, 
aby jedna porucha nemohla způsobit styk s nebezpečným napětím ze strany 
uživatele, neboť pouzdro je vyrobeno z izolačního materiálu.

Tento symbol znamená, že výrobek splňuje předpoklady vyžadované nový-
mi zavedenými směrnicemi o ochraně životního prostředí a na konci jeho 
životnosti je třeba jej zlikvidovat vhodným způsobem. O informace ohledně 
oblastí určených pro likvidaci odpadů požádejte místní orgány. 

Tento symbol obvykle provázený popisem uživatele upozorňuje, že je třeba 
se seznámit s důležitými operacemi a pokyny.

POZOR! HORKÉ POVRCHY.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob, 
které obsahují vodu.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili škodám a nebezpečím v důsledku nevhodného 
použití, přísně dodržujte a uchovávejte návod k použití. Pokud doj-
de k prodeji výrobku třetím osobám, předejte jim i návod k použití.

VYBALENÍ A KONTROLA VÝROBKU
Výrobek vyjměte z balení a ujistěte se, zda je neporušený a nevykazuje viditelné znaky 
poškození v důsledku přepravy. 
V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na nejbližší Středisko 
technické pomoci (viz „Střediska technické pomoci (IT)” uvedená v tomto návodu).

POZOR! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI. 
Části balení (plastový sáček, expanzní polystyrén atd.) nesmí zůstat 
na dosah dětí, neboť představují zdroj potenciálního nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ K ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI
Používání elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování některých základních zásad.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny! Spotřebiče 
se nedotýkejte, pokud spadl do jakékoliv kapaliny.

UPOZORNĚNÍ: tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umy-
vadel ani jiných návod obsahujících vodu!

Zejména:
• se spotřebiče nikdy nedotýkejte vlhkýma nebo mokrýma rukama či nohama,
• spotřebič nepoužívejte, pokud máte holé nohy,
• nikdy netahejte za napájecí kabel nebo spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze 

zásuvky,
• spotřebič nevystavujte působení povětrnostních vlivů (déšť, slunce atd.),
• nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
• Pokud se tento spotřebič používá v koupelnách, odpojte jej po použití od 

napájení, neboť blízkost vody může představovat nebezpečí, i pokud je spotřebič 
vypnutý.

• Napájecí zástrčku vždy vytáhněte ze zásuvky bez tažení za kabel. 
• Nikdy nepřenášejte spotřebič, pokud ho držíte za elektrický kabel. 
• Udržujte napájecí kabel a spotřebič mimo horkých povrchů.
• Neskladujte a ani nepoužívejte spotřebič s kabelem, který je zkroucený nebo 

ohnutý.

CZPřeklad původního návodu 
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• Výrobek nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo jiné části poškozeny. Pokud je 
napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho služba technické 
pomoci nebo osoba podobné kvalifikace, aby se zabránilo veškerým rizikům. 

• Další ochranný prvek představuje zabudování bezpečnostního zařízení proti 
poškozujícímu proudu do elektrické rozvodné sítě se jmenovitým proudem 
zásahu maximálně 30 mA. 

• O další informace doporučujeme požádat důvěryhodného elektrikáře. Bezpeč-
nost těchto elektrických spotřebičů je v souladu s uznávanými technickými 
normami a zákony o bezpečnosti elektrických spotřebičů.

• Zástrčku nenechávejte zbytečně zasunutou do síťové zásuvky a odpojte ji, pokud 
se spotřebič nepoužívá.

• Spotřebič postavte na rovné a stabilní povrchy mimo dosah zdrojů tepla.
• Hluk: Úroveň zvukového tlaku (vážená A) je nižší než 70 dB(A).

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ
Vysoušeč vlasů byl navržen a zkonstruován pro sušení a úpravu lidských vlasů.

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ:
Spotřebič používejte pouze ke stanoveným účelům; nepoužívejte 
jej na paruky, zvířecí chlupy ani na materiál jiný než lidské vlasy. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné používání 
spotřebiče.

Kabel neovíjejte kolem spotřebiče, abyste zabránili poškození sa-
motného kabelu a případným souvisejícím rizikům.

Technické charakteristiky najdete na vnějším balení a v pokynech uvedených na iden-
tifikačním štítku na samotném spotřebiči.
• Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku s 

identifikačními údaji spotřebiče.
• Udržujte jej mimo dosah dětí. Děti nesmí spotřebič nikdy používat, ani si s ním 

hrát.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od osmi let a osoby s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osoby bez zkušeností či 
znalostí, jsou-li tyto pod dozorem a pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně 
bezpečného používání spotřebiče a souvisejících nebezpečí.

• Čištění a údržbu nesmí nikdy provádět děti bez dozoru. 
• Aby bylo zaručeno optimální fungování a naprostá bezpečnost, v případě pádu 

nebo silných nárazů nechte spotřebič zkontrolovat v autorizovaném středisku 
pomoci.

• V blízkosti spotřebiče nenechávejte ubrousky ani podobné předměty.
• Napájecí kabel se nikdy nesmí dostat do styku se spotřebičem.
• Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky po použití. 
• Nikdy nevkládejte nebo nenechte spadnout předměty do otvorů spotřebiče.
• Spotřebič se nesmí používat v prostředí, kde je vysoká koncentrace aerosolových 

přípravků (sprej) nebo tam, kde se uvolňuje kyslík.
• Vysoušeč vlasů je vybaven zařízením proti přehřátí. V případě přehřátí se ohřev 

přeruší a je vyfukován pouze studený vzduch. Po ochlazení se automaticky zapne 
ohřev.

CELKOVÝ POPIS
V závislosti od modelu si prohlédněte obrázek [1] nebo [2].
Vysoušeč vlasů s oddělenými tlačítky pro proudění vzduchu [A] a teplotu [B].
A - Vypínač ON-OFF a regulace proudění vzduchu
B - Tlačítko regulace teploty
C - Tlačítko studeného vzduchu
D - Přední mřížka
E - Vyjímatelný filtr
F - Kabelová průchodka
G - Napájecí kabel
H - Koncentrátor vzduchu
I - Difuzér vzduchu (je-li k dispozici)
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POUŽÍVÁNÍ

Tento spotřebič je navržen pro komerční použití.

Zapojte zástrčku do zásuvky.
Vysoušeč vlasů má 3 úrovně teploty a 2 rychlosti proudění vzduchu, které mohou být 
vybrány pomocí oddělených přepínačů. Pokud je spotřebič vybaven tlačítkem pro 
studený vzduch [C], můžete jej použít na zpevnění účesu.

Zapněte spotřebič pomocí vypínače On/Off [A] a vyberte požadovanou rychlost:
0  0 = VYPNUTÝ

  I = střední proudění vzduchu
  II = silné proudění vzduchu

Pomocí tlačítka pro regulaci teploty [B] vyberte požadovanou úroveň:
 I = nízká teplota
  II = střední teplota
  III = vysoká teplota

Po použití použijte vypínač On/Off [A] pro vypnutí spotřebiče.
Odpojte napájecí kabel [G] z napájecí zásuvky bez tažení za kabel nebo spotřebič. 
Spotřebič umístěte na pevný povrch, přičemž dávejte pozor, abyste nena-
víjeli napájecí kabel kolem spotřebiče.

Tlačítko studeného vzduchu (Cold Shot) [C]
Pokud je spotřebič vybaven tímto tlačítkem, může být použito pro zpevnění 
natočených vlasů.
Když držíte tlačítko studeného vzduchu stisknuté, vysoušeč vlasů může být rychle 
přepnut do provozu se studeným vzduchem a může tak zpevnit natočené vlasy.
Pro návrat na nastavenou teplotu stačí uvolnit tlačítko.

Použití koncentrátoru vzduchu [H]
Pomocí koncentrátoru se vzduch přivádí přímo na kartáč, který je používán na tvorbu 
účesu.
Nasaďte koncentrátor a zatlačte ho směrem k tělu vysoušeče vlasů (Obr. 3a). 
Koncentrátor může být demontován tahem ve směru označeném šipkou b (Obr. 3b).

Před odstraněním trysky počkejte, dokud nevychladne.

Použití difuzéru vzduchu [I]
Pokud je spotřebič vybaven difuzérem, může být použit na získání objemového 
sušení.
Nasaďte difuzér a zatlačte ho směrem k tělu vysoušeče vlasů (Obr. 4a).
Difuzér může být demontován tahem ve směru označeném šipkou b (Obr. 4b).

ÚDRŽBA
V případě poruchy nebo poškození spotřebiče nebo jeho části, 
výrobce nebo jeho služba technické pomoci nebo podobná kva-
lifikovaná osoba musí spotřebič posoudit, aby se zabránilo všem 
rizikům. Uživatel nesmí spotřebič samostatně demontovat.

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické zásuvky.

CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Celkové čištění spotřebiče proveďte alespoň jednou týdně.
Abyste zabránili všem rizikům poranění elektrickým proudem, nečistěte spotřebič 
vodou, ani jej do vody neponořujte.
Čistěte spotřebič pouze měkkým hadříkem, který je případně mírně vlhký. 
Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky!

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Za účelem zachování optimálního výkonu spotřebiče v průběhu času se doporučuje 
pravidelné čištění filtru [E]:
• každý den při intenzivním a nepřetržitým používání
• dvakrát týdně při běžném používání
• jednou za měsíc při příležitostném používání.
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Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předešlého upozornění provést změny a/nebo výměnu 
dílů, pokud to bude považovat za nejvhodnější, aby mohl vždy nabízet spolehlivý spotřebič s 
dlouhou životností a pokročilou technologií.

Pokud ho chcete provést, postupujte následovně:
1. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (Obr. 5a) a vyberte jej.
2. Odstraňte síťku z filtru, pokud byla dodána (Obr. 5b).
3. Vyčistěte síťku a filtr měkkým kartáčkem (Obr. 5c).
4. Nasaďte síťku nazpět na filtr a připojte filtr k tělu spotřebiče otáčením ve směru 

hodinových ručiček až do úplného upevnění (Obr. 5a).

Obr. 5a

Obr. 5b

Obr. 5c

Nepoužívejte bez síťky. V opačném případě mohou být vlasy nasá-
ty dovnitř spotřebiče.

LIKVIDACE
Balení výrobku tvoří recyklovatelné materiály. Díly rozdělte podle typu 
a zlikvidujte je v souladu s platnými zákony v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

V souladu s evropskou normou 2012/19/EU (OEEZ) je třeba nepoužívaný 
spotřebič po ukončení jeho používání zlikvidovat v souladu se zákony. To 
se týká recyklace látek obsažených ve spotřebiči a umožňuje omezení do-
padu na životní prostředí. O další podrobnosti požádejte místní subjekt 
likvidaci nebo prodejce spotřebiče.

ZÁRUKA
Záruka je platná v souladu s platnými zákony a počíná běžet od data koupě a zahrnuje 
náklady na opravu. 

Délka záruční doby je 1 až 2 roky v závislosti na typu konečného spotřebitele (pro-
fesionál nebo soukromá osoba), jak je stanoveno v evropské směrnici 1999/44/ES.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení stvrzenky s razítkem a podpisem 
prodejce, jakož i s uvedením data koupě. Rozhodující je datum uvedené na stvrzen-
ce/faktuře. 

Záruka se vztahuje na kvalitativní vady spotřebiče související s materiály nebo výro-
bou. Společnost Gamma Piú se zavazuje bezplatně opravit nebo vyměnit díly, které 
se dle jejího úsudku během záruční doby projeví jako nefunkční v důsledku vad ma-
teriálu či výroby.

POZOR! Záruka propadá v případě, že budou na spotřebiči prováděny přímé 
zásahy kupujícího nebo manipulace neoprávněného personálu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• Škody způsobené nevhodným používání, nesprávnou úpravou nebo poškoze-

ním během přepravy.
• Škody způsobené nedodržením pokynů k obsluze.
• Škody způsobené používáním spotřebiče s nesprávným síťovým napětím.
• Spotřebiče, na nichž je namontováno příslušenství jiných spotřebičů.
• Díly podléhající běžnému opotřebení.

TECHNICKÁ ASISTENCE
Pro případné opravy se podívejte na „Střediska technické pomoci (IT)” uvedená v tom-
to návodu a obraťte se na nejbližší asistenci. Uveďte přitom model produktu.
Aktuální seznam středisek asistence najdete na internetových stránkách: 
www.gammapiu.it
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Myyjän leima
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Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti

Označení Význam

HD Vysoušeč vlasů

Model

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010
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