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cs   Návod k použití



Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů má ionizační funkci, která vytváří 
negativní ionty. Tyto negativní ionty zabraňují vzniku    
elektro statického náboje na vlasech.  
Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem.

Rukojeť vysoušeče vlasů můžete sklopit.  
Tak bude Váš vysoušeč vlasů malý a ušetří Vám místo. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit  
k Vaší spokojenosti!

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím 
pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento 
 výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

 Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.  

  Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elekk-
trickým proudem. 

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým  
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými 
věcnými škodami.

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo 
 poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace
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Bezpečnostní pokyny 

Účel použití
  Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských 
 vlasů; není dimenzován pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy  
se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou 
vyšší teploty a mj. pak hrozí nebezpečí požáru.
 Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních 
 prostorách. 
Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný 
ke komerčním účelům.
NEBEZPEČÍ pro děti a osoby  
s omezenou schopností ovládání přístrojů
• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby  

s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo 
 vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim  
bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje 
a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí 
nebezpečí. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát. 
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let. Děti 

starší 8 let mohou provádět čištění a údržbu pouze pod 
dozorem.
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• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem
• Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se také dostat 

do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

•  VÝSTRAHA: Vysoušeč vlasů se nesmí používat  
v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech 
nebo jiných nádobách. Přístroj nepoužívejte, 

když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. 
Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně,  
tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
 Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj 
 vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalo-
vat do proudového okruhu koupelny proudový chránič 
(RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím prou-
dem  nepřekračujícím 30 mA. Poraďte se s instalatérem.

• Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu 
použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

• Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle 
předpisů, jejiž síťové napětí a jištění odpovídá technickým 
parametrům přístroje. 
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• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli  
v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. 
 Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo 
 zakopnout. 

• Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud dojde 
 během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky  
a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte přímo za 
 zástrčku, nikoli za síťový kabel. 

• Protože se síťový kabel při vysoušení vlasů pohybem 
 namáhá, pravidelně kontrolujte, jestli nedošlo k jeho 
 poškození. Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.

• Přístroj nezavěšujte za kabel, ale za očko k zavěšení.
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• Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je přístroj samotný 
nebo jeho síťový kabel viditelně poškozený, nebo pokud 
přístroj spadl na zem.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťo-
vého kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li síťový 
kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním 
 střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou vymě-
něn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje 
nechávejte provádět v odborném servisu. 

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení
• Přistroj a nástavce jsou během používání velmi horké. 

Než začnete přístroj čistit nebo vyměňovat tvarovací 
 nástavce, nechte ho úplně vychladnout. 

POZOR na věcné škody
• Při sklápění rukojeti postupujte opatrně. Dbejte přitom 

na označený směr otáčení. 
• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní 

nebo abrazivní čisticí prostředky. 
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Přehled (rozsah dodávky)

teplotní stupně  a 

závěsné očko

spínač

otvor k nasávání vzduchu  
s odnímatelnou mřížkou 

vstupu vzduchu a integrova-
ným sitkem na vlasy tvarovací nástavec

síťový kabel

tlačítko pro  
studený vzduch 

vypnuto 

otáčecí kloub 
ke sklopení rukojeti

ochrana kabelu  
proti zlomení
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Použití

Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit zápach, 
což však není závada. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejdříve dobře osušte. Utřete si pořádně  
i ruce.

2. Síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky.

Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s tvarovacím 
 nástavcem nebo bez něj. 

K dosažení optimálních výsledků iontové funkce 
 nepoužívejte tvarovací nástavce.

  M Nasuňte tvarovací nástavec na přístroj. Musí citelně 
 zaskočit. 

VÝSTRAHA před popálením 

Tvarovací nástavec je během používání horký. Nechte 
ho  vychladnout, než ho sejmete nebo nasadíte. 

  M Pokud budete chtít tvarovací nástavec sejmout, jednoduše 
jej stáhněte z přístroje.

3. Posuňte vypínač do požadované polohy.

    nízká teplota

   vysoká teplota

  studený vzduch

  vypnuto
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•  Dbejte na to, aby otvor k nasávání vzduchu nebyl 
 zakrytý vlasy nebo prsty, a aby se v něm neusazovaly 
nitky nebo vlasy. 

•  Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, 
termostat přístroj automaticky vypne a po vychlad nutí 
na pokojovou teplotu opět zapne. Přístroj zatím 
 vypněte, aby se znovu nekontrolovaně nezapnul. 

4.   Po použití přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte  
ze zásuvky.

Tvarovací nástavec a tlačítko pro studený vzduch

Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně 
vysoušet určité partie vlasů.  
Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů  
je  užitečné tlačítko pro studený vzduch.  

1. Posuňte vypínač do polohy studeného vzduchu . 

2. Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč  
a namiřte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů. 

Vyklopení a sklopení rukojeti

  M Ke sklopení rukojeť pomalu otočte směrem . 

  M K vyklopení rukojeti otočte rukojeť opačným směrem,  
až slyšitelně a citelně zaskočí. 
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Čištění a uložení

Čištění

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění 

Přistroj a nástavce jsou během používání velmi horké.  
Před čištěním je nechte vychladnout.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 

2. Podle potřeby otřete pouzdro a nástavce hadříkem mírně 
navlhčeným vodou. 

  M Snímatelnou mřížku vstupu vzduchu s pevně integrovaným 
sitkem na vlasy byste měli čas od času vyčistit: 
  Otočte vzduchovou 

 mřížku proti směru 
 hodinových ručiček tak, 
aby obě dvě šipky na 
 horní části vzduchové 
mřížky a na přístroji byly 
posunuty trochu od sebe  
( ) a odejměte ji. 

3. Odstraňte znečištění z vlasového sítka a z otvoru k nasávání 
vzduchu. 

4. Mřížku vstupu vzduchu lehce vyklepejte a otřete ji navlhče-
ným hadříkem.

5. Vzduchovou mřížku nasaďte tak, aby se obě šipky na horní 
části vzduchové mřížky a na přístroji nenacházely přímo 
proti sobě ( ). 

6. Otočte vzduchovou mřížku ve směru hodinových ručiček 
tak, aby se obě šipky nacházely proti sobě ( ) a vzduchová 
mřížka citelně zaskočí. 
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NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem 

Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu 
 použijete.  

Uchovávání

  M Než přístroj uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.

 
 
 
 
 
 
 

  M Ke sklopení rukojeť pomalu otočte směrem . 
K vyklopení rukojeti otočte rukojeť opačným směrem,  
až slyšitelně a citelně zaskočí. 
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  M Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

  M Přístroj ukládejte na suchém místě.

  M Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte  
jej kolem přístroje.
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Technické parametry

Model:     601 347

Síťové napětí:   220–240 V ~ 50/60 Hz

Třída ochrany:   II  

Výkon:     1000 W

Okolní teplota:   +10 až +40 °C

Made exclusively for:  

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
 technických a vzhledových změn.  
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Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných 
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní 
prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke 
 sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat 
do domovního odpadu! 
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně 
od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, 

na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní 
nebo městské správy. 

Číslo výrobku:  601 347


