
NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Vysoušeč vlasů
HR100 
Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před použitím 
ohřívače důkladně přečtěte následující předpisy a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě 
technologického vývoje ve výrobě. Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu! 

•  V případě poruchy, anomálie nebo jakékoliv závady odpojte spotřebič od hlavního přívodu elektrické energie. Kontaktujte Vašeho prodejce. 
Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

pokud neBudou dodrženy tato upozornění, může doJít k poškození zaŘízení.
• Nenechávejte přístroj vystaven atmosférickým vlivům (déšť, slunce, sníh atd). Možná použití tohoto výrobku jsou popsána v této příručce.
• Neponořujte přístroj nebo jeho části do vody nebo jiné tekutiny.
• Při čištění nebo provádění běžné údržby, kontrolujte neporušenost spotřebiče.
• Připojení k elektrickému obvodu musí být přes jednopólový vypínač s kontakty ve vzdálenosti alespoň 3 mm.
• Nezakrývejte přívod vzduchu/odvod spotřebiče.
• Nepokládejte žádné předměty na kryt.

(obr. 1) je snímatelný uvolněním dvou upevňovacích zámků v horní části (obr. 2).
Popotáhněte kryt směrem dolů a vyjměte jo.
Během této operace je třeba věnovat pozornost tomu, aby se zabránilo
* Poškození vnitřních části fénu
* Poškrábání krytu
* Poškození flexy hadice
Přístroj je určen pro zapuštěné elektrické připojení
Svorkovnice pro napájecí kabel a vstupní otvor (Ø 22 mm) jsou na pravé zadní straně fénu (obr. 3)
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kryt VySOušEčE VLASŮ

upozornění:  Vysoušeč vlasů může být instalován v koupelně se sprchou a to v případě, pokud je nedosažitelný z vany nebo sprchy
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M - Motor
R - Topení
S - Vypínač
T - Timer
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

ÚdržbA A čištěNÍ
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Před pravidelnou údržbou nebo čištěním odpojte spotřebič od sítě.
Běžné čištění: Očistěte kryt externě pomocí vlhkého hadříku nebo jemného kartáčku.
Hlavní údržBu může vykonávat pouze kvalifikovaný tecHnik.

Doporučuje se, vnitřní části čistit alespoň jednou za rok.
a) Demontáž krytu.
b) Vyčistěte výfukovou část (centrální hadici) a oběžné kolo pomocí měkkého kartáčku.
c) Očistěte od prachu elektronických pomocí měkkého kartáčku.
d) Zkontrolujte, zda je mikrospínač čistý.
e) Znovu zařízení zkompletujte (připevněte kryt).
f) Zapněte vysoušeč a nechte ho opakovaně vyfoukat zbývající prach.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili jakékoliv součásti.

Možná příčina – do vysoušeče nejde elektrická energie. Zkontroluje hlavní vypínač, nebo elektrické připojení.

Výrobek byl navržen a vyroben s použitím high-kvalitních materiálů a komponentů, které je možné recyklovat 
a opětovně využít. V souladu s normou týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení. Správnou demon-
táží a likvidací výrobků pomáháte zabraňovat znečišťování životního prostředí a případné újmy na zdraví.

Práva na změny vyhrazena ©Multi-VAC spol.  spol. s.r.o.

a) Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm pomocí dodané šablony
b) Vložte dodané hmoždinky
c) Protáhněte elektrický kabel ze zdi přes vstupní otvor
d) Zašroubujte 4 šrouby a pevně zajistěte základnu fénu na stěně (obr. 4)
e) Připojte L a N vodiče na svorkovnici
f) Připevněte kryt fénu:
 I. Nasaďte krytu zepředu tak, aby zámky zapadly do otvoru (obr. 5)
 II. Přetáhněte kryt směrem nahoru (obr. 5)
 III. Utáhněte spodní dva šrouby, speciální šroubovák je součástí balení (obr. 6)

upozornění: Po odstranění krytu, jsou živé části přístroje přístupny

Vysoušeč vlasů musí být nainstalován na hladký povrch, jako je stěna nebo podobné.

Zkontrolujte správnou polohu rukojeti vysoušeče v držáku.

Zkontrolujte správnou funkci:
Rukojeť je v držáku = OFF
Rukojeť není zavěšena v držáku = ON

Vysoušeč vlasů se automaticky zapne, pokud je flexy hadice vyjmuta z držáku.
Plynulý provoz je asi 15 minut, po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne.
Poté se rukojeť hadice musí vrátit zpět do držáku a může začít nový pracovní cyklus.
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VySOušEč NEfuguJE!
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