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és jótállás
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HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS JÓTÁLLÁS

FIGYELEM! Csak professzionális használatra szolgáló eszköz!

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Termékeink megfelelnek a CE-jelölésre vonatkozó irányelveknek. 

A 2. osztály vagy kettős szigetelés szimbóluma azt jelenti, hogy ezt a termé-
ket úgy tervezték, hogy használatakor nincs szükség földelő csatlakozásra. Az 
ilyen termékek kialakításának köszönhetően egyetlen hiba miatt a felhasz-
náló érintkezhet magas feszültséggel, mivel az eszköz burkolata szigetelő 
anyagból készült.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék eleget tesz az új környezetvédelmi 
irányelveknek, és hogy a terméket életciklusának végén megfelelő módon 
ártalmatlanítani kell. A hulladékok ártalmatlanítására kijelölt helyekről a helyi 
önkormányzatnál tájékozódhat. 

Ez a szimbólum – amelyet általában leírás is kísér – azt jelzi a felhasználó szá-
mára, hogy a leírás fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket mindenképpen 
meg kell ismernie.

FIGYELEM! FORRÓ FELÜLETEK.
ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, mosdókagyló, vagy egyéb folyadék-
kal teli edény közelében.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A helytelen használatból eredő meghibásodások és veszélyhely-
zetek elkerülése érdekében tanulmányozza át alaposan és őrizze 
meg a használati útmutatót. Ha a terméket később harmadik fél 
számára átadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

A TERMÉK KICSOMAGOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
Vegye ki a terméket a csomagolásból, és győződjön meg róla, hogy sértetlen, és nem 
láthatók rajta szállításból eredő sérülések. 
Kétség esetén ne használja a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi 
szakszervizzel (tekintse át az ebben az útmutatóban felsorolt„szakszervizeket (IT)˝).

FIGYELEM! GYERMEKEK SZÁMÁRA VESZÉLYES! 
A csomagolás egyes elemeit (műanyag zacskók, polisztirol hab 
stb.) ne hagyja kisgyermekek közelében, mert potenciálisan ves-
zélyt okozhatnak.

VILLAMOSBIZTINSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Az elektromos készülékek használatakor be kell tartani néhány alapvető szabályt.

Sose merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ne nyúljon a 
készülékhez, ha az bármilyen folyadékba esett!

FIGYELEM! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, mosdókagyló, 
vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében!

Különösen:
• sose érintse meg a készüléket, ha keze vagy lába vizes vagy nedves,
• ne használja a készüléket mezítláb;
• soha ne a tápkábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból;
• ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási hatásoknak (eső, erős napfény stb.);
• ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
• Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, 

mivel a víz közelsége akkor is veszélyes lehet, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Mindig a dugónál fogva húzza ki a kábelt a konnektorból, ne a zsinórt rántsa meg. 
• A készülék szállításakor azt soha ne a hálózati kábelnél fogva tartsa. 
• A hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol forró felületektől.
• Ne tárolja vagy használja a készüléket megcsavarodott vagy összehajtott vezeték-

kel.
• Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy valamely más alkatrésze sérült. Ha a 

HUAz eredeti útmutató fordítása
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tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártóval, szakszervizzel 
vagy képzett szakemberrel cseréltesse ki. 

• További védelmet jelent az otthoni áramkörbe beiktatott legfeljebb 30 mA névle-
ges kioldóáramú áramvédő kapcsolók használata. 

• Részletesebb tájékoztatásért kérjük, forduljon villanyszerelő szakemberhez. Ezen 
elektromos készülékek biztonságossága megfelel az elismert műszaki szabályoknak 
és az elektromos készülékek biztonságosságára vonatkozó törvényi előírásoknak.

• Ne hagyja a készüléket feleslegesen az elektromos hálózatra csatlakoztatva. Hasz-
nálaton kívül húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

• Helyezze a készüléket hőforrásoktól távol eső, stabil, sík felületre.
• Zaj: A hangnyomásszint (súlyozott A) kisebb, mint 70 dB (A).

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FIGYELMEZ-
TETÉSEK
HASZNÁLAT
A hajszárító emberi haj szárítására és formázására készült.

NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja! Ne 
használja parókán, állati szőrön, vagy az emberi hajtól eltérő más 
anyagon. Az eszköz nem rendeltetésszerű használata esetén a 
gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

Ne csavarja a kábelt a készülék köré, hogy ily módon megelőzze a 
kábel sérülését és az abból fakadó kockázatokat.

A termék műszaki jellemzőit lásd a külső csomagoláson és a magán a terméken elhe-
lyezett adattáblán.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék műszaki adattábláján 

feltüntetett adatokkal.
• Tartsa távol a gyermekektől. Gyermekek nem használhatják a készüléket, és nem 

játszhatnak vele.
• A készüléket 8. évüket betöltött gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi, vagy 

mentális képességekkel rendelkező, illetve a készülékkel kapcsolatos ismeretekkel 
és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a készülék 
biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásban vagy felügyeletben részesül-
nek, és értik a használat kockázatait.

• A készülék tisztítását, karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. 
• Az optimális és teljesen biztonságos működés biztosítása érdekében, ha az eszköz 

leesne, vagy bármilyen erőteljes behatás érné, mindenképpen vizsgáltassa meg a 
legközelebbi szakszervizben.

• Ne hagyjon zsebkendőt vagy hasonló tárgyakat a készülék közelében.
• Sose érintse meg a tápkábelt a készülékkel!
• Használat után mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
• Ne illesszen vagy ejtsen tárgyakat a készülék nyílásaiba.
• Soha ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol aeroszol (spray) termékek 

nagy koncentrációban vannak jelen, vagy ahol oxigén szabadul föl.
• A hajszárító rendelkezik egy túlmelegedés ellen védő berendezéssel. Túlmelegedés 

esetén a melegítés leáll, és a készülék csak hideg levegőt bocsát ki. A lehűlés után 
automatikusan újraindul a melegítés.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
A modellnek megfelelően tekintse meg az [1.] vagy [2.] ábrát.
Hajszárító külön gombokkal a levegőáramlás [A] és a hőmérséklet [B] szabályzásához.
A – KI/BE kapcsoló és a levegőáramlás szabályzása
B – Hőmérséklet-szabályzó gomb
C – Hideg levegő fújás gomb
D - Első rács
E – Levehető szűrő
F - Kábelvezető
G - Hálózati kábel
H - Szűkítő fej
I - Diffúzor (ha van)
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HASZNÁLAT

Ezt a készüléket kereskedelmi célú használatra tervezték.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorhoz.
A hajszárító 3 hőmérséklet-fokozattal és két légáram-sebességi fokozattal rendelkezik, 
melyek külön kapcsolókkal választhatók ki. Ha a készüléken a [C] hideg levegő gomb 
van kiválasztva, az a frizura rögzítésére is használható.

Kapcsolja be a készüléket az [A] Ki/Be kapcsolóval és válassza ki a kívánt sebességet:
0  0 = KI

  I = közepes levegőáram
  II = erős levegőáram

A [B] hőmérséklet-szabályzó használatával válassza ki a megfelelő szintet:
 I = alacsony hőmérséklet
  II = közepes hőmérséklet
  III = magas hőmérséklet

Használat után az [A] Ki/Be kapcsoló használatával kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a [G] tápkábelt a konnektorból a kábel vagy a készülék megrántása nélkül. 
Helyezze a készüléket egy stabil felületre, odafigyelve arra, hogy ne tekerje a 
kábelt a készülék köré.

Hideg levegő (Cold Shot) gomb [C]
Ha a készülék fel van szerelve ezzel a gombbal, ennek használatával rögzítheti a frizurát.
A hideg levegő gomb nyomva tartása mellett a hajszárítót gyorsan mozgatva rögzítheti 
a frizurát.
A beállított hőmérséklethez való visszatéréshez elég elengedni a gombot.

A szűkítő fej [H] használata
A szűkítő fej segítségével a levegőt közvetlenül a frizura alakításához használt fésűre 
fújhatja.
Helyezze föl a szűkítő fejet és nyomja a hajszárító testének irányába (3a ábra). 
A szűkítő fejet a b nyíl irányában húzva lehet levenni (3b ábra).

Figyeljen oda arra, hogy az elem kihűljön, mielőtt levenné.

Diffúzor [I] használata
Ha a készülékhez tartozik diffúzor, az szárításkor a haj volumenének növelésére hasz-
nálható. 
Helyezze föl a diffúzort és nyomja a hajszárító testének irányába (4a ábra).
A diffúzort a b nyíl irányában húzva lehet levenni (4b ábra).

KARBANTARTÁS
A balesetek megelőzése érdekében nem megfelelő működés, illet-
ve a készülék vagy valamely alkatrészének meghibásodása esetén 
a készüléket meg kell vizsgáltatni a gyártóval,valamely hivatalos 
szakszervizzel, vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel. A fel-
használó sose szerelje szét önállóan a készüléket!

A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót 
a konnektorból.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS
Legalább hetente egyszer végezze el a készülék általános tisztítását.
Az esetleges áramütés megelőzése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és sose 
merítse a készüléket vízbe.
A készüléket csak egy, szükség esetén enyhén benedvesített, puha ruhával tisztítsa. 
Ne használjon oldószert vagy dörzshatású tisztítószert! 

SZŰRŐTISZTÍTÁS
Hogy a készülék teljesítménye a lehető legjobb maradjon, ajánlott rendszeresen tisz-
títani az [E] szűrőt:
• folyamatos, intenzív használat esetén minden nap
• rendes használat esetén hetente kétszer
• alkalmankénti használat esetén havonta egyszer.
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A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa és/vagy kicseré-
lje a készülék egyes alkatrészeit, amennyiben úgy ítéli meg, hogy erre szükség van annak érdekében, 
hogy mindig megbízható, tartós és fejlett technológiával készülő terméket kínálhasson.

A következő eljárást kövesse:
1. Forgassa a szűrőt az óramutató járásával ellenkező irányba (5a ábra) és távolítsa el.
2. A megfelelő helyen távolítsa el a szűrő hálóját (5b ábra).
3. Puha kefével tisztítsa meg a szűrőt és a hálót (5c ábra).
4. Helyezze vissza a hálót a szűrőre és rögzítse a szűrőt a készülék házában az óramu-

tató járásával megegyező irányba forgatva, amíg teljesen nem rögzül (5a ábra) .

5a ábra

5b ábra

5c ábra

Ne használja háló nélkül, a termék beszívhatja a hajat.

ÁRTALMATLANÍTÁS
A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Válogassa 
szét a csomagolás részeit anyaguk szerint, és helyezze őket a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelő hulladéktárolókba. 

A 2012/19/EU (WEE) irányelv értelmében a már nem használt készüléket 
élettartama végén megfelelően ártalmatlanítani kell. Ez az előírás a készülék 
hasznos alkatrészeinek újrahasznosítására vonatkozik, amely lehetővé teszi a 
környezetre gyakorolt hatás csökkentését. Bővebb tájékoztatásért forduljon a 
hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz, vagy a készülék értékesítőjéhez.

GARANCIA
A garancia a hatályos jogszabályok szerint érvényes, a vásárlás pillanatától veszi kezde-
tét és magában foglalja a javítási költségeket. 

Az 1999/44/EK irányelvben meghatározott módon a garanciális időszak 1 vagy 2 év a 
felhasználó típusától függően.

A garancia csak a kereskedő bélyegzőjével és aláírásával ellátott, a vásárlás időpont-
ját tartalmazó garanciajegy felmutatása esetén érvényesíthető. A vásárlás időpontját a 
blokkon/számlán feltüntetett dátum bizonyítja. 

A garancia a készülék anyagából vagy gyártásából eredő minőségi hibákra terjed ki. A 
Gamma Più vállalja azon alkatrészek ingyenes javítását vagy cseréjét, amelyek a garan-
ciális időszakon belül megítélése szerint gyártási vagy anyaghibából eredően használ-
hatatlanná válnak.

FIGYELEM! A garancia érvényét veszti, ha a készüléken a felhasználó vagy más 
illetéktelen személy általi közvetlen beavatkozás nyoma található.

A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE:
• Nem megfelelő használatból, szakszerűtlen kezelésből eredő hibák, szállításkor 

keletkezett törések.
• A használati útmutató be nem tartásából eredő hibák.
• A készülék nem megfelelő hálózati feszültséggel való üzemeltetéséből eredő hibák.
• Más gyártóktól származó kiegészítőkkel felszerelt berendezések.
• Normál kopásnak kitett alkatrészek.

SZAKSZERVIZEK
A készülék javításával kapcsolatban forduljon szakszervizhez, akikkel közölje, melyik 
modellel rendelkezik. Az Önhöz legközelebbi szakszervizről ebben a használati útmu-
tatóban tájékozódhat.
A szakszervizek naprakész névsorát weboldalunkon is megtalálja: 
www.gammapiu.it
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NA1418
NA1420MP
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NA1818
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NA3015MP
NA3018
NA3020MP
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NA3220MP
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NA3320MP
NA3415
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NA3420MP
NA3425
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NA3522
NA3525
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NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010
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