
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
SUSZARKA DO WŁOSÓW model: AB60000; AB65000 

 
INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA 

• ustaw przełącznik 6 (rys.1)w pozycji I ,  
• podnieś pistolet suszarki z bazy i przyciskiem 2 (rys.2) ustaw  

odpowiednią siłę nadmuchu I, II lub III , 
• dyszą obrotową 4 ustaw  odpowiedni strumień powietrza 

Dysza nie może być w bezpośrednim kontakcie z włosami 
•  naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 (rys.2).  
• po zakończeniu suszenia odłóż pistolet i ustaw  przełącznik w pozycji 0 

 
Korzystanie z dodatkowego gniazdka 5 (rys.1) –opcjonalnie: 
Korzystanie z dodatkowego gniazdka 5  może odbywać się jedynie gdy suszarka  
nie jest używana. Do gniazdka nie podłączać urządzeń grzewczych i innych dużej mocy. 
Nigdy nie przykrywaj lub zatykaj wlotu i wylotu powietrza.  
Uważaj i upewnij się, że wlatujące powietrze jest wolne od puchu i włosów.  
W przypadku przegrzania urządzenia, na przykład:  
kiedy jeden z otworów wlotowych jest przykryty lub zatkany,  
suszarka wyłączy się automatycznie, włączając się ponownie kilka minut później. 
 
INSTRUKCJA MONTA ŻU 

• upewnij się że wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka, 
• odkręć wkręt A (rys.3) i ściągnij obudowę, 
• przyłożyć urządzenie do ściany w planowanym miejscu mocowania B,C,D 

(rys.3) zaznaczyć rozmieszczenie otworów, 
• w miejscach zaznaczonych wywiercić otwory 6mm, 
• w przypadku podłączania zasilania podtynkowego wytnij otwór 7 (rys.3) 

wyprowadzić przewód przez  otwór tylnej obudowie   
(upewnij się że przewód jest bez napięcia); 

• przymocować urządzenie do ściany  
(używając gumowych dystansów oddzielających tył suszarki od ściany)  
przy pomocy wkrętów rozporowych, 

• w przypadku zasilania podtynkowego: odłącz oryginalny przewód zasilający 
i jego miejsce wepnij właściwy przewód. 

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może odbywać się  
jedynie przez osobę z uprawnieniami SEP 

• załóż obudowę i przykręć wkręt A. 
UWAGA! 
Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną, tym niemniej nie może być instalowane nad umywalkami, wannami 
w kabinach prysznicowych oraz tam gdzie może być narażone na bezpośrednie działanie wody. 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Do czyszczenia używać jedynie wilgotnej szmatki NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW 
Okresowo czyścić wlot powietrza. Aby wyczyścić wlot powietrza(rys.5) należy: 

• odłączyć zasilanie, 
• ustawić zaczep pokrywy wlotu powietrza 3 (rys.2) w pozycji poziomej; 
• zdjąć pokrywę, usunąć nagromadzone nieczystości; 
• założyć pokrywę ustawić zaczep w pozycji pionowej; 

 
 

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2002/96/WE 
 
Symbol skreślonego kosza umieszczony na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu, należy go zutylizować oddzielnie od śmieci domowych. 
Powinien on zostać oddany do specjalistycznego punktu skupu odpadów zajmującego się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi lub oddany do sprzedawcy 
podczas nabywania nowego, ekwiwalentnego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji do odpowiedniego 
punktu skupu pod rygorem kar przewidzianych w przepisach prawa dotyczących utylizacji odpadów. Właściwa segregacja odpadów polegająca na prawidłowym 
demontażu oraz recyklingu urządzenia, przerobieniu go na surowce wtórne lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pozwala na uniknięcie ewentualnych 
negatywnych skutków w środowisku oraz na zdrowiu, a także sprzyja ponownemu wykorzystaniu surowców, z których urządzenie zostało zbudowane. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących segregowania odpadów, należy zwrócić się do lokalnego zakładu utylizacji odpadów lub do sprzedawcy u którego urządzenie 
zostało nabyte. Producenci oraz importerzy przestrzegają nałożonych na nich obowiązków w zakresie recyklingu, utylizacji oraz usuwania odpadów w sposób przyjazny 
dla środowiska zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w ogólnym systemie. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


