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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 
Tisztelt Vásárlónk! 

 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz 

   
Teljesítmény: 1800 W 

Érintésvédelmi osztály: II. 

Zajszint: 74 dB 
Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, 

Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu 
 



 

 
 

A - fokozatkapcsoló 
B - Szűkítő feltét 
C - akasztó 
D - hideglevegő-kapcsoló 
E - hajformázó 

  Biztonsági tudnivalók: 
 Ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek (220-240 V)! 
 A készülék csak háztartási üzemeltetésre alkalmas. 
 Ne használja a készüléket nedves kézzel! 
 Ne használja a készüléket mezítláb, vagy vizes talajon állva! 
 Ne használja a hajszárítót ha még vizes a teste! Előbb törölközzön meg! 
 Ne merítse vízbe a hajszárítót vagy annak kábelét, és óvja minden nedvességtől! 
 Ne használja a hajszárítót fürdőkádban, zuhany alatt, nedves levegőjű helyiségekben, folyadékok 

közelében, illetve azok fölött (például vízzel töltött mosdókagyló fölött)! 
 Tilos a dugaszt a kábel meghúzásával kihúzni a hálózati csatlakozóból! 
 Amikor a készülék nincs használatban, húzza ki az aljzatból a csatlakozó dugaszt! 
 Tartsa tisztán a levegő be- és kiáramlási rácsait, hogy a levegő mozgását semmi ne 

akadályozhassa! 
 Ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérülést észlel, hagyja abba a használatát! Forduljon  

szakszervizhez! 
 A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert 

használni. 
 A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak 

állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!
 A kiegészítő védelem biztosítása érdekében a fürdőszoba villamos hálózatába beépített 

érintésvédelmi kapcsoló (FI relé, RCD ) érzékelési árama nem lépheti túl a 30 mA-t. Kérjen 
tanácsot villanyszerelőjétől! 
A  csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye 
miatt távol tartandó! 

 

 

A hajszárító használata 

 Hajmosás után törölközővel alaposan törölje meg a haját! 
 Tegye fel a hajszárítóra a kívánt szűkítő feltétet vagy hajformázót! 
 Kapcsolja a készüléket a kívánt fokozatra, és szárítsa meg a haját! 
 A hajszárító kapcsolható fokozatai: 
 

0 - Kikapcsolt állapot. 

1 - 925 W teljesítmény csökkentett légárammal 

2 - 1850 W teljesítmény teljes légárammal 

   
 Ha a meleg levegővel történő hajszárítás során ideiglenesen hidegebb levegőre van 

szükség, akkor nyomja meg a hideglevegő-kapcsolót („D”, lásd az ábrát). 
 A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Amennyiben valami gátolja a 

hajszárítón keresztül áramló levegő mozgását, a hajszárító kikapcsol. Csak kihülés után 
lehet visszakapcsolni! 

 Használat után – különösen, ha fürdőszobában használja, ahol jellemzően párásabb a 
levegő, mint a lakás többi részében – feltétlenü húzza ki az áramból a hajszárítót! 

 
 
     

 
Tisztítás és karbantartás 

 Használat után távolítsa el a hajszárító rácsozatába akadt hajszálakat, mert ha ezek 
felszaporodnak, gátolják a készüléken keresztül áramló levegő útját! 

 Soha ne mártsa a hajszárítót folyadékba! 
 A hajszárító külsejét száraz vagy csak nagyon enyhén benedvesített és kicsavart 

törlőkendővel törölgesse át. Utóbbi esetben várja meg, míg teljesen megszárad, és csak 
utána használja! 

 A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos eszközök használatának veszélyeivel, ezért 
csak szülői felügyelet mellett használhatják a hajszárítót!  

     

 

 
 

 


