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EE - KASUTUSJUHEND JA GARANTII

TÄHELEPANU Antud seade on mõeldud vaid 
professionaalseks kasutamiseks.

TINGLIKE MÄRGISTUSTE SELGITUS

Meie tooted vastavad CE-märgist käsitlevatele direktiividele.

II klassi sümbol või topeltisolatsioon tähendavad, et antud seadmega tööta-
miseks ei ole vaja maandamist sisse lülitada. Antud seadmed on valmistatud 
sellisel viisil, et eraldi elemendi kahjustus ei too kokkupuudet kõrgepinge 
osadega, mis on kasutajale ohtlikud, kuna korpus on tehtud isoleerivatest 
materjalidest.

See tinglik märgistus näitab, et seade vastab ümbritseva keskkonna uute 
direktiivi normidele ja peab kasutamisaja lõppedes olema vastavalt utilisee-
ritud. Pöörduda kohaliku valitsuse poole, et saada informatsiooni sarnaste 
seadmete utiliseerimiseks sobilike tsoonide leidmiseks. 

Antud märgistusel on tavaliselt juures kirjeldus, mis näitab kasutajale, et on 
oluline tutvuda tähtsate juhendite või läbiviidavate operatsioonidega.

TÄHELEPANU! KUUMAD PEALISPINNAD
PÕLETUSE OHT

Ärge kasutage antud seadet vanni, kraanikausi või muude vett sisaldavate 
nõude läheduses.

ÜLDISED OHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED

Vale kasutamise korral tekkinud kahju või ohu tekkimise vältimi-
seks tuleb säilitada seadme kasutusjuhend ja rangelt jälgida selles 
välja toodud instruktsioonid. Seadme üleandmisel kolmandatele 
isikutele, tuleb sellega kaasa lisada ka seadme kasutusjuhend.

SEADME LAHTIPAKKIMINE JA KONTROLL
Võtta seade pakendist välja ning kontrollida selle koostisosi, et välistada selle kahjus-
tumist transportimisel. 
Kahtluste korral ei tohi seadet kasutada ning tuleb pöörduda lähimasse hoolduskes-
kusesse (vaadake peatükki ˝Centri assistenza tecnica (IT)˝ antud kasutusjuhendis).

TÄHELEPANU! OHTLIK LASTELE. 
Seadme koostisosad (plastikkotid, polüstüreen jm.) peavad ole-
ma lastele kättesaamatus kohas, kuna võivad olla potentsiaalsed 
ohuallikad.

ELEKTRIOHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED
Elektriseadmete kasutamine toob endaga kaasa peamiste tehnika kasutamisel vaja-
like ohutusreeglite jälgimist.

Seadme asetamine vette või muudesse vedelikesse on keelatud. 
Ärge puudutage seadet, kui see oli vedelikku kukkunud.

HOIATUS: keelatud on kasutada seadet vanni, kraanikausi ja teiste 
veenõude läheduses!

Seal juures:
• ärge puudutage seadet, kui teil on märjad käed, jalad;
• ärge kasutage seadet, kui teil on märjad jalad;
• ärge tõmmake seadmel toitejuhtmest, selle elektritoitest välja võtmise eesmärgil;
• ärge jätke seadet erinevate ilmastikunähtuste kätte (vihm, päike jm.)
• ärge lubage lastel antud seadmega mängida.
• Kui seade on kasutusel vannitoas, lülitage see toitest välja peale igat kasutuskor-

da, kuna vee lähedus võib olla ohtlik isegi siis, kui seade ei ole sisse lülitatud.
• Alati võtke pistik pistikupesast käega välja, juhtmest tõmbamine on keelatud! 
• Seadet ei tohi võtta, hoides kinni selle elektrijuhtmest. 
• Hoida elektrijuhe ja seade kuumadest pealispindadest kaugemal.

EEOriginaaljuhendite tõlge
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• Seadet ei tohi hoida ja kasutada juhul, kui selle toitejuhe on kokku keeratud või 
painutatud.

• Ärge kasutage seadet, kui juhe või teised seadme osad on kahjustatud. Kui toite-
juhe on kahjustatud, peab see asendatud tootja, selle tehnilise toe või spetsialisti, 
kellel on vastab kvalifikatsioon, poolt. 

• Lisakaitsena võib kasutada lühise korral väljalülitavat kaitseseadet, mida saab 
paigaldada tarvitavasse vooluvõrku nominaalpingega mitte rohkem kui 30 mA. 

• Lisainformatsiooni saamiseks tuleb pöörduda elektriku poole. Antud elektrisead-
me ohutus vastab kõikide tehniliste praktikate reeglitele ning tehniliste seadmete 
ohutuse seadustele.

• Kui seade pole kasutusel, siis ärge jätke seadet pistikupesasse sisse lülituna.
• Paigaldada seade alati siledale ja stabiilsele tasapinnale, soojusallikatest kauge-

male.
• Müra: Helirõhu tase (A-kaalutud) alla 70 dB(A).

ÜLDISE KASUTAMISEGA SEOTUD HOIATUSED
KASUTAMINE
Föön on leiutatud vaid inimjuuste kuivatamiseks ja nendega soengu tegemiseks.

VALE KASUTAMINE:
Seadet võib kasutada vaid ette nähtud otstarbel, ei tohi kasutada 
parukaid, loomakarvu või muid materjale, mis on inimjuustest 
erinevad. Tootja ei kanna vastutust juhul, kui toode oli kasutatud 
valel otstarbel.

Juhtme kahjustumise ja sellega seotud riskide vältimiseks, ärge 
keerake juhet ümber seadme.

Seadme tehniliste karakteristikute informatsiooni võite leida toote sisemisel pakendil, 
aga ka tehasesildil, mis on olemas igal seadmel.
• Kontrollige vooluvõrgu pinge vastavust sellega, mis on ära märgitud seadme 

indentifitseerimistabelil.
• Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Lastel on keelatud seadme kasutamine ja 

sellega mängimine.
• Antud seadet võivad kasutada vaid järelvalve all 8 aastased ja vanemad lapsed, aga 

ka füüsilise-, vaimse või nägemispuudega inimesed või need, kellel puudub koge-
mus või teadmised. See peab toimuma pärast põhjalikku selgitamist, kuidas antud 
seadet ohutult kasutada ning nende aru saamisel seadme ohtlikkusest.

• Kui puhastust ja hooldust teostavad lapsed, siis peab see toimuma range 
järelvalve all. 

• Täieliku ja suurepärase ohutuse garanteeriiseks kontrollige seade pärast kukku-
mist või löökide saamist autoriseeritud hoolduskeskuses.

• Ärge jätke seadme kõrvale paberist taskurätikuid ja muud sarnast.
• Toitejuhe ei tohi olla seadmega kokkupuutes.
• Võtke seade pärast kasutamist alati seinakontaktist välja. 
• Fööni avatud osadesse ei tohi sisestada kõrvalisi esemeid ning jälgida nende 

mitte sattumist sinna.
• Seade ei tohi olla kunagi kasutusel kohtades, kus on kõrge pihustavate sele-

mentide töökontsentratsioon või need, milles pihustatakse puhast hapnikku.
• Föön on komplekteeritud koos ülekuumenemisseadmega. Ülekuumenemise 

tagajärjel lülitub soojendus välja ning jääb järele jääb vaid külm õhk. Peale seda, 
kui föön on jahtunu vajaliku temperatuurini, lülitub soojendus automaatselt sisse.

ÜLDINE KIRJELDUS
Sõltuvalt mudelist konsulteerida koos pildiga [1] või [2].
Föön, kus on eraldi õhu suunamise ja temperatuuri seadmise [A] nupud [B].
A - Ümberlüliti SISSE-VÄLJA ja õhuvoo reguleerija
B - Temperatuuri reguleerimise nupp
C - Külma õhu paiskamise nupp
D - Eesmine võre
E - Äravõetav filter
А - Kanal juhtme läbimiseks
G - Elektrienergia tootmise juhe
H - Õhu suunaja
I - Õhu pihusti (kui on ettenähtud)



5

KASUTAMINE

Antud seade on välja töödatud vaid siseruumides kasutamiseks.

Ühendada pistik pistikupesaga
Föönil on 3 temperatuuritaset ja kaks õhu kiirustaset, mille vahel võib valida eraldi 
ümberlülitite abil. Kui seade on varustatud külma õhu klahviga [C], võib seda kasutada 
soengu fikseerimisel.

Välja lülitada seade klahvide SISSE/VÄLJA abil [A] ning valida välja vajalik kiirus:
0  0 = OFF

  I = keskmine õhuvool
  II = tugev õhuvool

Tegutsedes temperatuuri reguleerimisnupuga [B] valida välja soovitud tase:
 I = madal temperatuur
  II = keskmine temperatuur
  III = kõrge temperatuur

Peale kasutamist nupuga SISSE/VÄLJA [A] lülitada seade välja.
Eemaldada juhe pistikupesast [G] , mitte tõmmata juhtmest või sirgendajast. 
Asetada seade püsivale tasapinnale pöörates tähelepanu sellele, et kaabel ei 
oleks seadme ümber keerdus.

Külma õhuvoo nupp (Cold Shot) [C]
Kui seade on varustatud antud nupuga võib seda kasutada soengu fikseerimiseks.
Vajutades alla külma õhuvoo nuppu, võib föön olla kiirelt üleviidud külma soengu 
tegemise režiimile.
Selleks, et pöörduda varem sätestatud temperatuuri juurde, tuleb nupust lahti lasta.

Õhu suunaja kasutamine [H]
Tänu suunajale tuleb õhk vahetult harjale, mida kasutatakse soengu tegemisel.
Asetada suunaja fööni õhuava juurde ja vajutada sellele korpuse suuunas(Joon. 3a). 
Suunaja võib olla eemaldatud, tõmmates sellest joonega näidatud suunas b (Joon. 3b).

Enne düüsi eemaldamist tuleb oodata, kuni ta jahtub.

Õhuvoo pihusti kasutamine [I]
Kui seade on varustatud pihustiga, siis võib see olla kasutatud volüümikama soengu 
saavutamiseks.
Asetada pihusti fööni õhuava juurde ning vajutada korpuse suunas(Joon. 4a).
Suunaja võib olla eemaldatud, tõmmates sellest joonega näidatud suunas b (Joon. 4b).

HOOLDUS
Seadme kahjustumisel või selle osade rike tõttu, vältimaks erinevaid 
riske, peab seda üle vaatama tootja, tehnilise toe keskus või mõni 
teine volitatud töötaja, kellel on vastab kvalifikatsioon. Kasutaja ei 
tohi seadet ise lahti võtta.

Enne seade puhastamist tuleb see ühendada pistikupesast lahti.

ÜLDINE PUHASTUS
Vähemalt üks kord nädalas tuleb teostada seadme täielik puhastus.
Elektritoitega kahjustamise välitimiseks on keelatud seadet puhastada veega või 
asetada see vette.
Seadme puhastus peab toimuma vaid pehme, võimalusel märja materjali abil. 
Lahuste ja abrasiivpuhastusvahendite kasutamine on keelatud!

FILTRI PUHASTUS
Selleks, et seade oleks jätkuvalt heas töökorras tuleb regulaarselt teostada filtri pu-
hastust [E]:
• iga päev regulaarse ja intensiivse kasutamise korral
• kaks korda nädalas normaalse kasutamise korral
• üks kord kuus kasutades seadet harva.
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Tootja jätab endale õiguse igal hetkel ja eelnevalt ette teatamata viia sisse muudatusi ja/või 
teostada osalist asendust seal, kus ta peab seda oluliseks, eesmärgiga pakkuda pika kasutusaja-
ga kõrgtehnoloogilist toodet.

Antud eesmärgiga tuleb jälgida järgmiseid juhiseid:
1. Keerata filter vastupäeva (Joon. 5а) ja eemaldada see.
2. Eemaldada filtrist võre, kui see on ettenähtud (Joon. 5b).
3. Pehme harjakese abil teostada võre ja filtri puhastust (Joon. 5с).
4. Paigaldada võre oma kohale filtrisse ja kinnitada filter seadme korpusele, keera-

tes see päripäeva kuni see peatub (Joon. 5a).

Joon. 5a

Joon. 5b

Joon. 5c

Ärge kasutage ilma võreta, juuksed võivad sattuda seadme sisse.

UTILISEERIMINE
Seade pakend koosneb taaskasutavatest materjalidest. Jaotada materjali 
eri liikidesse ning utiliseerida need vastavalt seadusandlusega, mis tegeleb 
keskkonna ohutusega. 

Euroopa Liidu normatiivide 2012/19/UE (RAEE) alusel peab seade ole-
ma vastavalt utiliseeritud peale selle kasutusaja lõppu. See puudutab ka 
teistkordselt kasutatavaid kasulikke materjale, mis on seadmes. See aitab 
pidurdada nende kahjulikku mõju keskkonnale. Jääkide utiliseerimisega 
seotud lisainformatsiooni saamiseks. tuleb pöörduda müüja või kohaliku 
omavalitsuse poole.

GARANTII
Garantii kehtib vastavalt kehtivale seadusandlusele, ostu hetkest alates ning võimal-
dab katta remondikulud. 

Garantii kehtib 1 või 2 aastat, vastavalt lõpptarbija tüübist, nagu see on kehtestatud 
Euroopa direktiivis 1999/44/EÜ.

Garantii kehtib vaid pitsatiga garantiisedeli ette näitamisel, koos müüja allkirja ja ostu-
kuupäevaga. Tegelikuks peetakse kuupäeva mis on ostutšekil/kviitungil 

Garantii laieneb ka tootmisdefektidele, mis on tekkinud kvaliteedile mitte vastavate 
materjalide kasutamise tagajärjel või lohaka tootmise tõttu. Gamma Più kohustub 
teostama oma äranägemise järgi tasuta remonti või nende osade vahetust, mis näi-
tavad garantiiaja vältel oma mitte efektiivsust seadmes kasutatavate materjalide ja 
kontstruktsioonide tõttu.

TÄHELEPANU! Garantii kaotab oma kehtivuse sel juhul, kui avastatakse tarbija 
poolt seadme avamist või hooldust on teostanud volitamata isik.

GARANTII EI KEHTI:
• Kahju, mis on tekitatud seadme vale kasutamise või hooldamise korral, aga 

transportimisel saadud kahjustused.
• Kahju, mis on tekitatud kasutusjuhendis olevate instruktsioonide mitte jälgimisel.
• Kahju, mis on tekitatud seadme vale voolupingega võrku ühendamise tagajärjel.
• Seaded, kuhu on paigaldatud teiste tootjate komplekteerimisosad.
• Komponendid, mis on loomulikult kuluvad.

TEHNILINE HOOLDUS
Remondi vajadusel vaadake hoolduskeskuseid peatükis ˝Centri assistenza tecnica 
(IT)”, mis on ära märgitud antud juhises. Pöördudes lähimasse keskusesse, märkige 
ära toote mudel.
Uuendatud hoolduskeskuste nimekirjaga võib tutvuda koduleheküljel: 
www.gammapiu.it
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Pečat dobavljača
Distributor stamp

Pardavėjo antspaudas

Timbre du vendeur
Razítko prodejce 
Timbru tan-negozjant 

Timbre del vendedor
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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لسلستم مقر
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Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

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

Nimetus Tähendus

HD Föön

Mudel

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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