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Priročnik za uporabo 
in garancija
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SL - PRIROČNIK ZA UPORABO IN GARANCIJA

POZOR! Naprava namenjena izključno profesionalni uporabi. 

RAZLAGA SIMBOLOV

Naši izdelki so skladni z direktivami, ki vsebujejo oznako CE.

Simbol Razred II oziroma dvojna izolacija pomeni, da je izdelek narejen tako, 
da ne potrebuje povezave za ozemljitev.  Ti izdelki so narejeni tako, da ena 
sama okvara ne more povzročiti stika uporabnika z nevarno napetostjo, saj je 
zunanje ohišje narejeno iz izolacijskega materiala. 

Ta simbol pomeni, da izdelek odgovarja zahtevam, ki jih postavljajo nove 
direktive na področju varovanja okolja in ga je treba ob koncu njegove ži-
vljenjske dobe odložiti skladno z njimi. Pri lokalnih oblasteh se pozanimajte o 
mestih za odlaganje odpadkov.  

Ta simbol, ki ga ponavadi spremlja opis, uporabniku sporoča, da gre za po-
membne operacije in navodila. 

POZOR! VROČE POVRŠINE. 
NEVARNOST OPEKLIN

Tega aparata ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov ali drugih 
posod z vodo. 

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA 

Z namenom preprečevanja nevarnosti, nastale zaradi neustrezne 
uporabe, dosledno upoštevajte in shranite navodila za uporabo.  
Če izdelek naknadno prepustite tretji osebi, mora le-ta dobiti tudi 
knjižico z navodili. 

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN PREVERJANJE IZDELKA
Izdelek vzemite iz embalaže in se prepričajte, da je brezhiben in da na njem niso vidni 
znaki poškodb, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
V primeru dvomov aparata ne uporabljajte in se obrnite na najbližji servisni center 
(poglejte ˝Servisni centri (SLO)˝, naveden v tem priročniku).

POZOR! NEVARNOST ZA OTROKE. 
Elementov embalaže (plastičnih vreč, ekspandiranega polistirena, 
itd.) ne smete pustiti na dosegu otrok, saj je lahko za njih nevaren. 

OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNE VARNOSTI
Uporaba električnih aparatov pomeni, da morate upoštevati določena bistvena pra-
vila. 

Aparata nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino! Aparata se 
ne dotikajte, če je padel v kakršnokoli tekočino.

OPOZORILO: tega aparata ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, 
umivalnikov ali drugih vsebnikov, ki vsebujejo vodo!

Še posebej bodite pozorni na naslednje:
• aparata se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami in nogami;
• aparata nikoli ne uporabljate bosi; 
• ne vlecite za kabel aparata, če želite le-te izključiti iz omrežne vtičnice; 
• aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dež, sonce, itd.);
• ne dopustite, da se z aparatom igrajo otroci.
• Ko aparat uporabljate v kopalnicah, ga po uporabi izključite iz električnega 

omrežja, saj lahko prisotnost vode pomeni nevarnost tudi takrat, ko je aparat 
ugasnjen. 

• Vtič vedno vzemite iz omrežne vtičnice in sicer tako, da kabla ne povlečete.  
• Aparata nikoli ne nosite tako, da bi ga držali za električni kabel. 
• Napajalni kabel in aparat držite stran od vročih površin.
• Če je kabel prepognjen ali zmečkan, aparata ne vklapljajte. 

SLPrevod originalnih navodil
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• Če se vam zdi, da je kabel ali kakšen drug del poškodovan, aparata ne uporabljaj-
te. Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenja proizvajalec ali njegov ser-
vis ali pa oseba s podobno kvalifikacijo, tako da se preprečijo vsakršna tveganja.  

• Dodatno zaščito nudi vgradnja zaščitne naprave na domačo električno napeljavo, 
ki zagotavlja zaščito pred neustreznim tokom in okvarami, z nominalnim tokom 
posega, ki ne presega 30 mA.  

• Svetujemo, da se za več informacij obrnete na zanesljivega električarja.  Varnost 
teh električnih je skladna z uveljavljenimi tehničnimi predpisi in z veljavno zako-
donajo na področju električnih aparatov. 

• Vtiča ne puščajte v vtičnici, ko aparata ne uporabljajte - po uporabi aparat vedno 
izključite iz električnega omrežja. 

• Izdelek postavite na ravno in stabilno površino, daleč od virov toplote. 
• Hrup:  Raven zvočnega pritiska (ponderirana A) je manjša od 70 dB(A). 

SPLOŠNA OPOZORILA GLEDE UPORABE
UPORABA
Sušilnik las je bil zamišljen in narejen za sušenje in česanje človeških las.

NEPRIMERNA UPORABA: 
aparat uporabljajte le v zgoraj naveden namen, ne uporabljajte ga 
na lasuljah, živalski dlaki ali na kakršnemkoli materialu, različnem 
od človeških las.  Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za 
neprimerno uporabo aparata. 

Ne ovijajte kabla okrog aparata - tako preprečite poškodbe same-
ga kabla in vsakršno tveganje, ki bi zaradi tega nastalo. 

Tehnične lastnosti so navedene na zunanjem pakiranju in na tablici, ki se pritrjena 
na sam izdelek. 
• Prepričajte se, da omrežna napetost odgovarja tisti, ki je navedena v tehničnih 

podatkih aparata. 
• Hranite izven dosega otrok.  Otroci aparata ne smejo uporabljati, prav tako se z 

njim ne smejo igrati. 
• Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od osem let ter osebe z zmanjšanimi 

fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj 
ali znanja, če so pod nadzorom in so bile poučene o varni uporabi aparata in o 
tveganjih, ki iz nje izhajajo. 

• Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.  
• Z namenom zagotavljanja optimalnega in popolnoma varnega delovanja, 

morate v primeru padca aparata ali močnega udarca vanj poskrbeti za pregled v 
pooblaščenem servisu. 

• V bližini aparata ne puščajte robčkov ali podobnih predmetov. 
• Napajalni kabel se ne sme nikoli dotakniti aparata. 
• Po uporabi aparat vedno izključite iz omrežja.  
• Poskrbite, da v reže aparata nikoli ne padajo kakršnikoli predmeti. 
• Aparata ne smete nikoli uporabljati v okoljih, kjer je prisotna visoka koncentracija 

aerosolov (sprejev) ali izdelkov, kjer se sprošča kisik. 
• Sušilnik las je opremljen z napravo proti pregrevanju. V primeru pregrevanja 

se ogrevanje ustavi, iz sušilnika izhaja le hladen zrak.  Po ohladitvi se ogrevanje 
avtomatsko ponovno prižge. 

SPLOŠNI OPIS:
Skladno z modelom poglejte sliko [1] ali [2].
Sušilnik las z ločenima tipkama za tok zraka [A] in temperaturo [B].
A – Stikalo ON-OFF in regulacija toka zraka.
B – Tipka za regulacijo temperature
C – Tipka za hladen zrak
D – Sprednja rešetka
E – Odstranljiv filter
F – Držalo za kable
G – Napajalni kabel
H – Koncentrator zraka
I – Difuzor zraka (če je predviden)
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UPORABA

Ta aparat je namenjen uporabi v komercialnih lokalih. 

Povežite vtič z omrežno vtičnico. 
Sušilnik ima na voljo 3 temperaturne stopnje in 2 stopnji hitrosti toka zraka, za vsako 
od možnosti je na voljo ločeno stikalo.  Če je aparat opremljen s tipko za hladen zrak 
[C], je to funkcijo mogoče uporabiti za učvrstitev pričeske.

Aparat prižgite s pomočjo stikala On/Off [A] in izberite želeno hitrost:
0  0 = UGASNJEN

  I = srednje močan tok zraka
  II = močan tok zraka

Uporabite tipko za regulacijo temperature [B] in nastavite želeno stopnjo:
 I = nizka temperatura
  II = srednje visoka temperatura
  III = visoka temperatura

Po končani uporabi uporabite stikalo On/Off [A] ter aparat ugasnite.
Izključite napajalni kabel [G] iz omrežnee vtičnice, ne da bi vlekli za kabel ali aparat.  
Aparat postavite na stabilno površino, bodite pozorni, da napajalnega kabla 
ne ovijete okrog samega aparata. 

Tipka za hladen zrak (Cold Shot) [C]
Če je na aparatu prisotna ta tipka, lahko to funkcijo uporabite za učvrstitev pričeske. 
Če držite tipko za hladen zrak pritisnjeno, lahko zamenjate funkcijo sušilnika in ga 
uporabite za učvrstitev pričeske.
Za povratek na nastavljeno temperaturo je dovolj izpustiti tipko. 

Uporaba koncentratorja zraka [H]
Zahvaljujoč koncentratorju je zrak usmerjen neposredno na krtačo, uporabljeno za 
oblikovanje pričeske. 
Namestite koncentrator in ga pritisnite v smeri telesa sušilnika (Sl. 3a). 
Koncentrator lahko izvlečete tako, da ga potegnete v smeri, ki jo prikazuje puščica 
b (Sl. 3b).

Počakajte, da se šoba ohladi, preden jo odstranite. 

Uporabite difuzor zraka [I].
Če je aparat opremljen z difuzorjem, se le-ta lahko uporabi za doseganje večjega vo-
lumna pričeske. 
Namestite difuzor in ga pritisnite v smeri telesa sušilnika (Sl. 4a).
Difuzor lahko izvlečete tako, da ga potegnete v smeri, ki jo prikazuje puščica b (Sl. 4b).

VZDRŽEVANJE
V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe aparata ali enega 
od njegovih delov, mora aparat analizirati proizvajalec ali njegov 
tehnični servis oziroma oseba s podobnimi kvalifikacijami, tako da 
se preprečijo vsakršna tveganja.  Uporabnik sam ne sme razstavljati 
aparata. 

Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, preden se lotite čiščenja aparata. 

SPLOŠNO ČIŠČENJE
Aparat temeljito očistite vsaj enkrat tedensko.
V izogib tveganjem za električni udar, aparata ne čistite z vodo in ga vanjo ne po-
tapljajte. 
Aparat čistite le z nežno krpo, po potrebi rahlo navlaženo.  
Ne uporabljajte topil ali abrazivnih detergentov! 

ČIŠČENJE FILTRA
Z namenom ohraniti zmogljivosti aparata optimalne skozi čas, svetujemo redno či-
ščenje filtra [E]:
• vsak dan v primeru intenzivne in neprekinjene uporabe.
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Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in/ali zamenjave delov brez predhodnega obve-
stila, če to smatra za potrebno z namenom zagotoviti zanesljiv izdelek napredne tehnologije z 
dolgo življenjsko dobo.

• dvakrat tedensko v primeru običajne uporabe.
• enkrat mesečno v primeru občasne uporabe. 
Za čiščenje upoštevajte spodnji postopek:
1. Filter obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (Sl. 5a) in ga odstranite.
2. Odstranite mrežico s filtra, kjer je le-ta predvidena (Sl. 5b).
3. Mrežico in filter očistite z mehko krtačko (Sl. 5c).
4. Na filter ponovno postavite mrežico in pritrdite filter na ohišje aparata tako, da 

ga obrnete v smeri urinega kazalca, dokler ni popolnoma pritrjen (Sl. 5a).

Sl. 5a

Sl. 5b

Sl. 5c

Ne uporabljajte brez mrežice, saj so lasje lahko posesani v notran-
jost izdelka.

ODLAGANJE
Embalaža izdelka je narejena iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.  Dele 
aparata ločite glede na njihov tip in jih odložite skladno z zakoni, ki veljajo 
na področju varovanja okolja.  

Skladno z evropsko normo 2012/19/EU (RAEE), je treba aparat ob koncu 
življenjske dobe le-tega odložiti na primeren način. To se nanaša na re-
cikliranje koristnih snovi, ki jih aparat vsebuje, kar pa posledično pomeni 
zmanjšanje škodljivega vpliva na okolje.  Za več informacij se obrnite na 
lokalne oblasti, pristojne za odlaganje odpadkov ali na prodajalca aparata. 

GARANCIJA
Veljavnost garancije je pogojena z veljavnim zakonom, teči začne ob nakupu aparata 
in vključuje stroške popravila.

Obdobje veljavnosti garancije je 1 ali 2 leti, glede na tip končnega uporabnika, skla-
dno z določili evropske direktive 1999/44/ES.

Garancija je veljavna le ob predložitvi kupona z žigom in podpisom prodajalca ter z 
navedbo datuma nakupa.  Velja datum, naveden na računu/fakturi.  

Garancija pokriva kvalitativne poškodbe aparata, ki jih je mogoče pripisati materialu 
ali proizvodnji. Podjetje Gamma Più bo poskrbelo za brezplačno popravilo ali zame-
njavo delov, ki bi v obdobju veljavnosti garancije po ugotovitvah podjetja postali ne-
učinkoviti zaradi napak materiala ali proizvodnje. 

POZOR! Garancija preneha veljati v primeru, ko je ugotovljeno, da je kupec na 
aparatu neposredno izvajal posege ali v primeru, da so z aparatom upravljale 
nepooblaščene osebe. 

GARANCIJA NE VKLJUČUJE:
• poškodb, nastalih zaradi neprimerne uporabe, neustreznih posegov ter poškodb, 

nastavlih pri transportu. 
• poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. 
• poškodb, nastalih zaradi uporabe aparata na nepravilni omrežni napetosti.
• Aparatov, na katerih so nameščeni dodatki drugih proizvajalcev. 
• Delov, podvrženih normalni obrabi. 

TEHNIČNA ASISTENCA
Za morebitna popravila poglejte del "Tehnični servisni centri (IT)",  naveden v tem 
priročniku, obrnite se na najbližji servisni center in sporočite model izdelka. 
Posodobljen seznam servisnih centrov je na voljo na spletni strani: 
www.gammapiu.it
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Model

NA1415
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NA3020MP
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NA4023
NA4119MP
NA4122
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NA1421
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NA1725
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NA3420MP
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NA3525
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NA3623
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NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010
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