
 

Cestovní vysoušeč vlasů, 12 V 

 

DĚKUJEME ZA VÝBĚR NAŠEHO PRODUKTU! Před použitím vysoušeče vlasů si prosím pečlivě přečtěte 

tyto pokyny. Uschovejte je prosím pro budoucí potřebu. 

NÁVOD K OBSLUZE  

Naše vysoušeče vlasů jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Naše zařízení pracují s nejnovější 

technologií. Mezi jeho vlastnosti patří: přepínatelný výkon ventilátoru, výkonný ventilátor, řízená 

teplota a dlouhá životnost. Odpovídají příslušným národním předpisům.  

Jmenovité napětí: 12 V DC výkon: 150 W 

1. Než začnete zařízení používat, zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá provoznímu napětí 

zařízení.  

2. Během provozu nezakrývejte vstup a výstup vzduchu. Mohlo by to vést k popáleninám a 

mechanickému poškození.  

3. Nikdy nepoužívejte vysoušeč v blízkosti látek, papíru nebo jiných hořlavých materiálů, které 

by mohly způsobit požár.  

4. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. 

5. Chraňte zařízení před nárazy. 

6. Přepínač má následující úrovně: vypnuto (0); nízký výkon (I); vysoký výkon (II)  



7. Po použití zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

8. Neskladujte zařízení ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo ve sprše. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Je-li kabel zařízení poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo 

kvalifikovaným technikem, aby nedošlo k úrazu.  

2. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo s mokrýma rukama.  

3. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.  

4. Po použití v koupelně jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je 

vysoušeč vlasů vypnutý.  

5. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme do napájecího obvodu pro koupelnu nainstalovat 

proudový chránič s prahovou hodnotou odezvy max. 30 mA. Více informací o tom získáte od 

elektrikáře.  

6. Toto zařízení není vhodné pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud nejsou 

pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by neměly 

být ponechány bez dozoru nad zařízením, aby si s ním nemohly hrát. 

 

Důležité: Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysoušeč vlasů odpojen od napájení. K čištění použijte 

vlhký hadřík a poté jej znovu osušte. Díky tomu budete po dlouhou dobu vypadat dobře. Nepoužívejte 

abrazivní čisticí prostředky. 

VAROVÁNÍ. Nikdy neponořujte vysoušeč vlasů do vody a ujistěte se, že zástrčka zůstává vždy suchá.  

Po dlouhém používání byste měli sítko na vstupu vzduchu vyjmout a vyčistit. Při čištění postupujte 

následovně: otočte sítko proti směru hodinových ručiček, vyčistěte jej, vložte zpět a zajistěte jej 

otočením ve směru hodinových ručiček. Pravidelně odstraňujte vlasy a nečistoty, které se nahromadily 

ve vstupním sítku. V opačném případě existuje riziko přehřátí vysoušeče vlasů.  

Obzvláště důležité jsou pro nás dobré služby, vysoká kvalita a spokojenost našich zákazníků. Doufáme, 

že se vám váš produkt Carbest bude líbit!  

ZÁRUKA  

Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo opravit případné chyby. Záruka je vyloučena za 

veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením Omezení 

odpovědnosti: Společnost Reimo není za žádných okolností odpovědná za náhodné, následné nebo 

nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ušlý zisk. Uvedená maloobchodní cena produktu 

představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo. 

LIKVIDACE  

Nevyhazujte elektronická zařízení netříděná do domovního odpadu. Použijte sběrná místa. Informace 

o tom, která sběrná místa jsou k dispozici, získáte od místní správy. Pokud jsou elektronická zařízení 

zlikvidována na skládkách, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a tím i do 

potravinového řetězce a poškodit vaše zdraví a pohodu. Pokud jsou stará zařízení vyměněna za nová, 

je prodejce povinen bezplatně převzít staré zařízení k likvidaci. 


