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Środki ostrożności
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe 
środki ostrożności, łącznie ze środkami opisanymi poniżej:

•  Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że urządzenie nie jest 
uszkodzone i że nie brakuje żadnych części. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, 
nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z Przedstawicielem firmy Zepter.

•  Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na 
urządzeniu jest zgodne z napięciem lokalnej sieci energetycznej.

•  niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym także dzieci) 
z upośledzonymi funkcjami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi, a także 
przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że 
sprawowany jest nad nimi nadzór w trakcie użytkowania urządzenia, lub jeżeli 
zostały odpowiednio poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

•  nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (słońce,  
 deszcz, itp.)
• należy zapewnić odpowiednią opiekę nad dziećmi, aby mieć pewność, że nie bawią  
 się urządzeniem. 
•  OSTRZEŻENIE - nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody (w wannach,  
 umywalkach).
•   używając suszarki w łazience należy każdorazowo wyjmować wtyczkę z gniazdka po 

zakończeniu korzystania z urządzenia, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, 
nawet jeżeli suszarka jest wyłączona. 

•  W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy instalację wyłącznika różnicowo-
prądowego o znamionowym prądzie szczątkowym nie przekraczającym 30ma  
w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Dodatkowe informacje można 
uzyskać u instalatora sieci elektrycznej.

• urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• nigdy nie należy zasłaniać ani nie przykrywać wlotów powietrza.
• jeżeli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. 
 należy wówczas wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i odczekać kilka minut, 
 aż urządzenie ostygnie.
•  Przed ponownym włączeniem urządzenia, należy sprawdzić otwory wlotów 

powietrza, aby upewnić się czy nie blokują ich włosy, kurz, itp.
•  nie należy kierować strumienia powietrza bezpośrednio na oczy lub inne wrażliwe 

rejony.
•  urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami, zanurzać w wodzie, trzymać 

pod bieżącą wodą lub gdy jest ono wilgotne.
• nie należy używać suszarki do celów innych niż suszenie lub stylizacja ludzkich włosów.
•  nie ciągnąć kabla z nadmierną siłą. nie zawijać kabla wokół urządzenia. regularnie 

sprawdzać, czy przewód nie posiada żadnych śladów uszkodzeń. uszkodzone 
przewody mogą stanowić źródło zagrożenia.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na nowy
 w autoryzowanym serwisie firmy Zepter. 
• każdorazowo przed odłożeniem suszarki, nawet tylko na chwilę, należy ją wyłączyć.
•  Zawsze należy wyjmować wtyczkę urządzenia z gniazdka po zakończeniu 

korzystania z urządzenia.
•  Po zakończonym używaniu należy wyczyścić urządzenie, aby zapobiec 

gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Podróżna suszarka z funkcją jonizacji

Przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją obsługi.
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Funkcje podróżnej jonowej suszarki do włosów
GENERATOR JONÓW
Wbudowany generator wytwarza ciągły strumień jonów ujemnych, poprawiających 
kondycję włosów podczas suszenia. jony zmniejszają wielkość kropli wody na włosach, 
a tym samym skracają czas suszenia i wynikające z niego uszkodzenia włosów związane 
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PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SUSZARKI
usunąć nadmiar wilgoci z włosów i osuszyć je ręcznikiem. Dokładnie rozczesać włosy grze-
bieniem o szerokich zębach.

Używanie suszarki
1. Włożyć wtyczkę suszarki do gniazdka.
2. Włączyć urządzenie ustawiając dwustopniowy przełącznik suszarki na wybranej mocy.
3. temperaturę i strumień powietrza można regulować:
 • Po wysuszeniu włosów, można skorzystać z przycisku strumienia chłodnego  
  powietrza, aby utrwalić wystylizowane pasmo włosów.
 • Wysuszyć włosy wykonując ruchy jak przy ich szczotkowaniu trzymając   
  suszarkę w niewielkiej odległości od włosów. 
4.  aby utrwalić efekt stylizacji, można zakończyć suszenie strumieniem chłodnego powie-

trza. aby uaktywnić strumień chłodnego powietrza należy przycisnąć Przycisk strumie-
nia chłodnego Powietrza (cool shot button) i przytrzymać go przez odpowiednio długi 
okres czasu. 

Korzystanie z podróżnej suszarki do włosów 
z funkcją jonizacji

z oddziaływaniem gorącego powietrza. jony wspomagają także proces wygładzania ze-
wnętrznej warstwy włosa sprawiając, że włosy są zdrowsze, bardziej błyszczące i łatwiejsze 
do układania.

• 1600 Wat
 gwarantuje moc umożliwiającą szybkie suszenie i wysoką wydajność.
• Przycisk strumienia chłodnego powietrza
  błyskawicznie generuje strumień chłodnego powietrza umożliwiający utrwalenie wystylizo-

wanego pasma włosów.
• Odłączany koncentrator strumienia powietrza
 Idealny do suszenia miejscowego i kontrolowanej stylizacji.
• Przełącznik
 2 stopnie regulacji temperatury / strumienia powietrza umożliwiające kontrolowaną styliza-
cję
  i szybkie suszenie. (I-ciepłe/wolny, II –gorące/ szybki; 0 –wył).
• Pętla do zawieszania suszarki
 umożliwia wygodne i estetyczne przechowanie suszarki.

Akcesoria do stylizacji
• Koncentrator strumienia powietrza
  koncentrator umożliwia skierowanie strumienia powietrza na stylizowane pasmo wło-

sów. koncentrator nakłada się na urządzenie do momentu, kiedy zatrzaski zablokują go 
we właściwej pozycji. aby usunąć koncentrator, wystarczy go po prostu zdjąć z urządze-
nia. 

Dane techniczne
• Prąd zmienny 220-230V
•  50 Hz 
• 1200 /1600W klasa II

Składana rączka
niewielkich rozmiarów, elegancka suszarka z funkcją jonizacji posiada specjalną, składaną 
rączkę dzięki czemu jest łatwa w przechowywaniu i poręczna podczas podróży. Dzięki niej 
twoje włosy będą zawsze idealnie wystylizowane niezależnie od celu podróży, ponieważ 
Podróżna suszarka z Funkcją jonizacji zajmuje bardzo niewiele miejsca w bagażu.



Niniejsze oznaczenia wskazują, że na terenie UE produktu nie należy 
usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapobiec 
możliwemu szkodliwemu wpływowi niekontrolowanego usuwania 
odpadów na środowisko i ludzkie zdrowie, należy usuwać odpady 
w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie materiałów. W 
celu zwrócenia zużytego urządzenia należy skontaktować się ze 
służbami zajmującymi się zbieraniem tego typu odpadów lub z 
punktem sprzedaży, gdzie zakupiono produkt. Punkty sprzedaży 
mają możliwość przekazania produktu do recyklingu. 

USUWANIE ODPADÓW - Właściwe usuwanie tego produktu.
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Konserwacja i czyszczenie
• Po zakończeniu używania wyłączyć suszarkę. Przed rozpoczęciem czyszczenia  
 urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• nie zanurzać suszarki w wodzie ani żadnym innym płynie.
• urządzenie można czyścić suchą szmatką.
• akcesoria można czyścić wilgotną szmatką lub płukać pod bieżącą wodą.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia akcesoriów, należy zdjąć je z suszarki. 
• Przed schowaniem lub ponownym użyciem akcesoriów należy upewnić się,  
  że są one całkowicie suche. 
• nigdy nie należy płukać urządzenia wodą. 

Przechowywanie

Przechowywanie
nieużywana suszarka powinna być zawsze odłączona od zasilania. Po użyciu konieczne 
jest wystudzenie suszarki. urządzenie powinno być przechowywane w suchym miejscu. 
suszarkę wyposażono w pętlę umożliwiającą wygodne przechowywanie
i łatwy dostęp w razie potrzeby. nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, gdyż 
może to doprowadzić do jego przedwczesnego zużycia i zniszczenia. W przypadku 
uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na nowy w autoryzowanym 
serwisie firmy Zepter.

Gwarancja
suszarka Zepter z funkcją jonizacji objęta jest gwarancją na wady materiału i wykona-
nia na okres dwóch lat od daty zakupu. niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe 
prawa konsumentów w stosunku do sprzedawców wynikające z obowiązującego na 
terytorium danego państwa ustawodawstwa jak również z umowy kupna/sprzedaży.  
W okresie obowiązywania gwarancji serwis firmy Zepter zobowiązany jest do przepro-
wadzenia naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia we własnym zakresie, jeżeli za-
chodzi taka potrzeba. gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwe-
go użytkowania, modyfikacji, nadmiernego użytkowania, braku właściwej konserwacji 
lub przeprowadzania przeglądów lub napraw przez nieautoryzowane punkty usłu-
gowe. Zepter International nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  
wynikające z niewłaściwego użytkowania lub używania go do celów innych niż opisane 
w niniejszej instrukcji.

Funkcja jonizacji
Wbudowany generator jonowy automatycznie wytwarza strumień ujemnie
naładowanych jonów, każdorazowo podczas używania suszarki.
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