
                         

                 Manual de utilizare 

            USCĂTOR DE PĂR

                               

                   Model: HD120-18B 

Vă rugăm să citiţi  cu atenţie şi  să păstraţi  acest manual de utilizare pentru o
consultare ulterioară.



Pentru protejarea mediului,  vă rugăm să nu aruncaţi  produsul la gunoi ci  să-l
duceţi la  un centru specializat.

Vă mulţumim că aţi  cumpărat  acest  uscător  de  păr.  Acest  produs se  axează pe
siguranţă, confort şi consum redus de energie, având o formă modernă aerodinamică
care reprezintă o combinaţie inteligentă între ştiinţă şi estetică. 

Modul de instalare este uşor de inteles, aparatul putând fi instalat pe un perete neted
şi ferm. Este alegerea ideală atât pentru hotel cât şi pentru gospodărie.

CARACTERISTICI

 Pentru evitarea unor funcţionări (utilizări) inutile, uscătorul poate fi folosit după ce va fi
ridicat din suportul său şi atâta vreme cât menţineţi apăsat butonul aflat pe mânerul
acestuia. 

Aerul  suflat  nu  va  arde  deoarece  diuza  de  ieşire  a  acestuia  se  află departe  de
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rezistenţa aparatului.

Datorită designului de tip flux-axial, acest uscător nu este doar unul puternic, ci are şi
un nivel de zgomot redus. Acest aparat este dotat cu un sistem de dublă protecţie,
oprindu-se automat după 10 minute de utilizare neîntreruptă şi totodată fiind dotat cu
sistem de protecţie la supraîncălzire. Acestea conferă utilizatorului uscătorului de păr o
siguranţă suplimentară. 

INSTALAREA 

 Atenţie! Nu instalaţi această unitate deasupra cabinei de duş sau într-un

loc unde poate fi atins usor de apă.

 Înălţimea  recomandată  pentru  instalare(măsurată  de  la  podea)  stând  în

picioare 1,6 m, aşezat 1,2 m

a. Realizaţi 2 găuri în perete de diametru Φ6 mm. Distanţa verticală între cele 2

găuri este de 125 mm. Adâncimea găurii este de 35 mm. Apoi introduceţi diblurile în

găurile din perete şi încercaţi să stabiliţi ca găurile de pe “bază” să fie în dreptul celor de

pe perete. Apoi introduceţi şuruburile în găuri şi stabilizaţi carcasa de fixare.
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b. Daca instalaţi uscătorul de păr în interiorul unei băi, poziţia de instalare trebuie

să fie la cel puţin 2,5 m distanţă faţă de chiuvetă, cadă sau duş. 

Figura 2 

 Buton de pornire/oprire 

 Ştecher 

Figura 3

 Şurub

Figura 4

 Loc de introducere a cablului

 Terminal

MOD DE FOLOSIRE:

Porniţi-l, ridicaţi uscătorul de păr din suport („bază”)  şi apăsaţi butonul de pe mâner

pentru a face ca aparatul să funcţioneze.

Pentru oprirea aparatului, ridicaţi degetul de pe butonul de funcţionare aflat pe mâner. 

DIAGRAMA ELECTRICĂ:
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IMPORTANT 

 Uscătorul de păr trebuie instalat departe de cabina de duş. 

 NU instalaţi uscătorul de păr în aproprierea căzii chiuvetei sau a altor recipiente

cu apă(la mai puţin de 2,5 m de acestea)

Sugestie: folosiţi o instalaţie de curent rezidual care poate limita valoarea nominală a

curentului electric la 30mA în circuitul electric care da electricitate uscătorului de păr.

 Evitaţi stropirea uscătorului de păr cu apă.

 NU acoperiţi grilajul pentru aer.

 NU scuturaţi uscătorul de păr.

 Dacă uscătorul de păr se defectează în timpul folosirii, opriţi-l imediat, nu îl mai

folosiţi şi contactaţi compania noastră sau un electrician pentru a-l repara.

 În cazul în care cablul  de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit de

producător, un service autorizat sau de personal calificat în domeniu pentru a

evita un accident.

În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit 

de producător, un servic autorizat sau de personal calificat în domeniu 

pentru a evita un accident.

Acest semn indică in UE faptul că acest produs nu

ar trebui aruncat la un loc cu celelalte resturi menajere.

Pentru  a  evita  posibila  degradare  a  mediului  sau  a

sănătăţii  umane de către deversările necontrolate de

gunoi, reciclaţi-l în mod responsabil pentru a promova
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refolosirea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit

vă rugăm să folosiţi sistemele de colectare sau contactaţi magazinul de unde l-

aţi cumpărat. Ei pot pot prelua acest produs pentru a fi reciclat.

DATE TEHNICE
Voltaj AC 220~230 V/50~60 Hz
Putere 1200 W
Intensitate curent 5,5 A
Viteză flux aer 13 M/S
Temperatură flux aer 40-54ºC
Material Plastic ABS
Culoare carcasă Alb
Dimensiuni L153×D91×H210 MM
Protecţie la umezeală IPX1
Priză Pentru aparat de bărbierit
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