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DK - BRUGSANVISNING OG GARANTI

ADVARSEL! Apparatet er kun til professionel brug.

TEGNFORKLARING

Vores produkter er i overensstemmelse med retningslinjerne, der er omfattet 
af CE-mærkningen. 

Symbolet for klasse II, eller dobbelt isolering, angiver at dette produkt er de-
signet, så der ikke kræves tilslutning til en jordforbindelse. Disse produkter 
er konstrueret således, at en enkelt fejl ikke kan forårsage kontakt mellem 
brugeren og farlige spændinger, i det apparatets hus er udført af et isole-
rende materiale.

Dette symbol angiver, at produktet opfylder kravene i de nye direktiver ind-
ført for at sikre miljøet, og at apparatet skal bortskaffes korrekt ved afslutnin-
gen af sin livscyklus. Ret henvendelse til de lokale myndigheder på områder, 
for angivelse af de dedikerede lokaliteter til bortskaffelse af affald. 

Dette symbol, som regel ledsaget af en beskrivelse, oplyser brugeren om, at 
der er tale om vigtige oplysninger og instruktioner, der skal læses.

ADVARSEL! VARME OVERFLADER.
FARE FOR FORBRÆNDINGER

Anvend ikke apparatet tæt ved badekar, håndvaske eller andre beholdere der 
indeholder vand.

GENERELLE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

For at undgå skader og farer forårsaget af uhensigtsmæssig brug, 
skal brugsanvisningen læses omhyggeligt og opbevares sikkert. 
Hvis produktet efterfølgende overdrages til tredjemand, skal 
brugsanvisningen følge med.

UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET
Tag produktet ud af emballagen, og sørg for at det er intakt og ikke har synlige tegn 
på skader, som følge af transporten. 
Hvis der er tvivl, skal apparatet ikke anvendes og der skal tages kontakt til det nærmes-
te kundeservicecenter (se ˝ Tekniske servicecentre (IT)˝ angivet i denne vejledning).

ADVARSEL! FARLIG FOR BØRN 
Emballagens dele (plastposer, polystyrenskum, osv.) må ikke ef-
terlades inden for rækkevidde af børn, da de kan være farlige for 
børnene.

ANVISNINGER VEDRØRENDE DEN ELEKTRISKE SIKKERHED
Brugen af elektriske apparater indebærer overholdelse af nogle grundlæggende reg-
ler.

Nedsænk aldrig produktet i vand eller andre væsker! Rør ikke ved 
produktet, hvis der er faldet ned i nogen form for væske.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, hånd-
vaske eller andre beholdere, som indeholder vand!

Husk i særdeleshed:
• Apparatet må aldrig røres med våde eller fugtige hænder eller fødder.
• Apparatet må ikke anvendes med bare fødder.
• Der må ikke trækkes i apparatet eller i apparatets ledning for at trække stikket ud 

af kontakten.
• Apparatet må ikke udsættes for vind og vejr (regn, sol osv.).
• Sørg for at børn ikke leger med produktet.
• Når Apparatet bruges i badeværelset, skal det fjernes fra strømforsyningen efter 

brug, idet tilstedeværelsen af vand kan være farligt, selv når apparatet er slukket.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, uden at trække i ledningen. 
• Bær aldrig apparatet i den elektriske ledning. 
• Hold den strømførende ledning og apparatet væk fra varme overflader.
• Apparatet må ikke opbevares eller betjenes hvis ledningen er snoet eller klemt.

DKOversættelse af den originale brugsanvisning
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• Brug ikke produktet hvis ledningen eller andre dele forekommer beskadigede. 
Hvis ledningen er beskadiget, skal den, for at undgå fare, udskiftes af producen-
ten eller af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person. 

• Yderligere beskyttelse er integreret i det elektriske kredsløb, som apparatet tilslut-
tes. Denne beskyttelse mod fejlstrømme, skal have en nominel udløsningsstrøm 
på mindre end 30mA. 

• Det anbefales at kontakte en elektriker for at få flere oplysninger. Sikkerheden for 
disse elektriske apparater er i overensstemmelse med de anerkendte tekniske 
regler og love om elektrisk sikkerhed.

• Lad ikke stikket forblive unødigt indsat i stikkontakten, tag stikket ud af kontak-
ten, når apparatet ikke bruges.

• Placer produktet på en flad, stabil overflade væk fra varmekilder.
• Støj: Lydtrykket (vægtet A) er mindre end 70 dB (A).

GENERELLE ANVISNINGER VEDRØRENDE BRUGEN
BRUG
Hårtørreren er udviklet og fremstillet til tørring og styling af menneskehår.

FORKERT BRUG:
Brug kun enheden til det forudbestemte formål. Enheden må ikke 
bruges på parykker, dyrehår eller andre materiale bortset fra men-
neskehår. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for forkert 
brug.

Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, for at forhindre ska-
der på ledningen og forhindre enhver risiko afledt heraf.

For de tekniske specifikationer henvises der til den ydre emballage og anvisningerne 
på typeskiltet der er placeret på selve produktet.
• Kontroller, at netspændingen svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt.
• Opbevares utilgængeligt for børn. Børn må ikke bruge apparatet eller lege med 

det.
• Dette aparat kan bruges af børn i alderen fra otte år og op efter og af folk med 

nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske funktionsevner eller af personer uden 
erfaring eller viden, så længe disse personer overvåges og instrueres om brugen af 
enheden, på en sikker måde, så det er sikkert at de har forstået de mulige farer.

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden de er under opsyn. 
• For at sikre optimal funktion og sikkerhed i tilfælde af fald eller kraftige stød, skal 

der efterfølgende udføres en test på et autoriseret servicecenter.
• Efterlad ikke servietter tæt på apparatet.
• Ledningen må aldrig komme i direkte kontakt med apparatet.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brugen.
• Genstande må ikke tabes eller stikkes ind i åbningerne på apparatet.
• Apparatet må aldrig bruges i miljøer, hvor der er en høj koncentration af aerosol-

produkter (spray), eller hvor der frigives ilt.
• Apparatet er forsynet med en enhed der sikrer mod overophedning. I tilfælde 

af overophedning, afbrydes opvarmningen og der blæses kun kold luft. Efter 
nedkøling tændes varmen igen automatisk.

GENEREL BESKRIVELSE
Se, i henhold til modellen, figur [1] eller [2].
Hårtørrer med separate knapper til luftstrømmen [A] og temperaturen [B].
A – ON-OFF kontakt og regulering af luftstrømmen
B – Knap til regulering af temperaturen
C – Knap til kort blæsen med kold luft
D – Frontgitter
E – Aftageligt filter
F – Krog til ophæng
G – Strømførende ledning
H – Concentratordyse
I – Diffuser til krøllet hår (hvis den findes)
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ANVENDELSE

Dette apparat er designet til anvendelse i professionelle saloner.

Tilslut stikket til stikkontakten.
Hårtørrer har 3 temperaturniveauer og 2 hastigheder for luftstrømmen, der vælges 
ved hjælp af separate knapper. Hvis apparatet er forsynet med knappen til kold luft 
[C], kan den betjenes for at fiksere frisuren.

Tænd for apparatet ved hjælp af On/Off knappen [A] og vælge den ønskede hastig-
hed:
0  0 = SLUKKET

  I = Mellem luftstrøm
  II = Kraftig luftstrøm

Tryk på knappen for temperaturkontrol [B] og vælg det ønskede niveau:
 I = Lav temperatur
  II = Mellem temperatur
  III = Høj temperatur

Efter brugen, bruges On/Off knappen [A] til at slukke for apparatet.
Træk stikket [G] fra stikkontakten uden at trække i ledningen eller apparatet. 
Anbring apparatet på et fast underlag og pas på ikke at vikle ledningen 
rundt om aparatet.

Knap til kold luft (Cold Shot) [C]
Hvis apparatet er forsynet med denne knap, kan den bruges til fiksere frisuren.
Ved at holde knappen for kold luft inde, kan hårtørreren hurtigt skifte til kun at blæse 
kold luft der fikserer frisuren.
For at vende tilbage til den indstillede temperatur er det nok bare at slippe knappen.

Brug af luftkoncentratoren [H]
Takket være koncentratoren bliver luften ledt direkte på børsten der anvendes til sty-
lingen.
Placer koncentratoren på hårtørreren og pres det mod selve apparatet (Fig. 3a). 
Koncentratoren kan tages af ved at trække i den retning som angives af pilen b (Fig. 
3b).

Vent til mundstykket er kølet ned, inden det fjernes.

Anvendelse af diffuseren til krøllet hår [I]
Hvis apparatet er forsynet med en diffuser til krøllet hår, kan den anvendes til at give 
en styling med fylde.
Placer diffuseren på hårtørreren og pres det mod selve apparatet (Fig. 4a).
Diffusoren kan tages af ved at trække i den retning som angives af pilen b (Fig. 4b).

VEDLIGEHOLDELSE
I tilfælde af funktionsfejl eller beskadigelse af enheden eller en del 
heraf, skal apparatet vurderes af fabrikanten eller hans service-
værksted eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå 
fare. Brugeren må ikke selv skille apparatet ad.

Træk stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres.

ALMINDELIG RENGØRING
Foretag en generel rengøring af apparatet mindst en gang om ugen.
For at undgå enhver risiko for elektrisk stød må apparatet ikke rengøres med vand og 
ikke sænkes ned i vand.
Rengør kun med en blød klud, der er let fugtig. 
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler! 

RENGØRING AF FILTERET
For at apparatets funktionalitet forbliver den samme over tid, anbefales det at rengør 
filteret med jævne mellemrum [E]:
• Hver dag for en kontinuerlig og intens brug
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Vi forbeholder os ret til når som helst og uden forudgående varsel, at foretage ændringer og/
eller udskiftning af dele, som vi finder hensigtsmæssige, for altid at kunne tilbyde en pålidelig, 
avanceret teknologi, med lang levetid.

• To gange om ugen for normal brug
• En gang om måneden ved sjælden brug.
For rensning af filteret gør som følger:
1. Drej filteret mod uret (Fig. 5a) og tag det af.
2. Fjern nettet fra filteret når det findes (Fig. 5b).
3. Rens nettet og filteret med en blød børste (Fig. 5c).
4. Placer igen nettet på filteret og monter filteret på apparatet, ved at dreje med 

uret indtil det sidder helt fast (Fig. 5a).

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

Anvend ikke uden net, håret kan blive suget ind i apparatet.

BORTSKAFFELSE
Produktets emballage består af genanvendelige materialer. Opdel de 
forskellige dele efter type og bortskaf i overensstemmelse med gældende 
love om miljøbeskyttelse. 

I henhold til EU direktiv 2012/19/UE (WEEE), skal apparatet bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende lovgivning ved ved endt levetid. Dette 
omfatter genbrug af genanvendelige materialer i apparatet, der medfører 
en reduktion af miljøpåvirkningen. For yderligere information, tages kon-
takt til den lokale bortskaffelsesinstans eller din leverandør.

GARANTI
Garantien gælder i henhold til gældende lovgivning. Den starter fra købsdatoen og 
omfatter udgifter til reparationer. 

Garantiperioden er 1 eller 2 år, afhængig af forbrugeren og ifølge bestemmelserne i 
det europæiske direktiv 1999/44/EF.

Garantien gælder kun ved fremvisning af kuponen med stempel og underskrift fra 
forhandleren samt med angivelse af købsdatoen. Datoen er den der er angivet på 
kvitteringen/fakturaen. 

Garantien dækker kvalitetsmangler, på grund af fejl ved materialer eller fabrikation. 
Gamma Più reparerer eller udskifter de dele, der inden for garantiperioden viser sig at 
være ineffektive på grund af materiale- og konstruktionsfejl.

ADVARSEL! Garanti bortfalder, hvis apparatet viser tegn på indgreb udført di-
rekte af køber eller indgreb foretaget af ikke autoriserede personer.

GARANTIEN DÆKKER IKKE:
• Skader forårsaget af forkert brug, forkert behandling, eller skader under trans-

porten.
• Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen.
• Skader som følge af brugen af enheden ved forkert netspænding.
• Apparater hvorpå der er monteret tilbehør fra andre producenter.

DELE UDSAT FOR ALMINDELIGT SLID. TEKNISK 
SERVICE
For reparationer, kontakt "Tekniske service centre (IT)˝ angivet i denne vejledning, 
med angivelse af produktets model, for henvisning til nærmeste servicetekniker.
For en opdateret liste over servicecentre besøge vores hjemmeside: 
www.gammapiu.it
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Sælgerens stempel
Pieczątka sprzedawcy

Carimbo do vendedor
Stempel van de verkoper
Ștampila vânzătorului

Stempel des Händlers
Müüja tempel 
Pečiatka predajcu 

Штамп продавца
Myyjän leima
Žig prodajalca

Штамп продавця
Σφραγίδα πωλητή
Försäljarens stämpel

عئابلا اذه متخ
Az eladó pecsétje

N° serie Serial n° N° série N° serie N° série Fabrikationsnum. Серийный номер Серійний номер 
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Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum
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Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti

Betegnelse Betydning

HD Hårtørrer

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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