Eti Stratos 390 SuperLight Hiustenkuivaaja
Erittäin kestävä ammattikäyttöön suunniteltu hiustenkuivaaja 2200 W:n teholla. Tehokas ja hiljainen
moottori, sekä kevyt runko takaavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden.
Tämä ammattikäyttöön suunniteltu hiustenkuivaaja yhdistää täydellisen ergonomisen muotoilun,
sekä tasaisen painonjakauman, minkä ansiosta työskentely on rentoa ja väsymätöntä.
Tehokas, uskomattoman kevyt ja hiljainen Stratos SuperLight hiustenkuivaaja on erinomainen
valinta vaativaan käyttöön.
Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää hiustenkuivaajaa.
Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.
- Varmista, että kuivaajan jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä laitetta vain hiusten kuivaamiseen, älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
Tekniset tiedot:
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•
•
•
•
•
•

Uskomattoman tehokas ja erittäin pitkäikäinen HPL AC-moottori
Keraamiset lämpöelementit
Tehokas, kevyt ja hiljainen kokonaisuus
2 lämpötila-asetusta ja 2 puhallusnopeutta
Tehokas kylmänappi erityisesti viimeistelyyn
Irroitettava ja pestävä suodatin
Teho: 2200 W
Paino: 485 g
Johto: 3 m integroidulla johtosuojalla
Pituus: 18,5 cm

Käyttöohje:
Kytke virtajohto pistokkeeseen ja valitse haluttu teho mustasta kytkimestä (0, I tai II). Valitse sopiva lämpötila
punaisesta kytkimestä (0, I tai II).
Kiinnitä halutessasi sopiva suutin föönin ilman ulostulolle.
Kylmänappi on käytettävissä minkä tahansa tehotasolla - viileä ilma vahvistaa hiusten muotoilun. Pidä kylmänappia
koko ajan painettuna kun haluat kylmää ilmaa. Jos vapautat kylmänapin, jatkaa hiustenkuivaaja taas lämpimällä ilmalla
lämpötilakytkimen asetuksen mukaan.

1: Virtakytkin
• 0 = poiskytketty
• I = ensimmäinen tehotaso
• II = toinen tehotaso
2: Lämpökytkin
• 0 = Matalin lämpötila
• I = Keskimmäinen lämpötila
• II = Enimmäislämpötila
3: Kylmänappi

Puhdistus ja huolto:
Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta. Ulkokotelo puhdistetaan nihkeällä
pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita eikä liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan. Puhdista
myös sisääntulevan ilman suodatin liasta ja pölystä. Käännä suodattimen koteloa vastapäivään irroittaaksesi
suodattimen puhdistusta varten. Puhdista suodatin sekä hiustenkuivaajan ilman sisääntulo. Laita suodatinkotelo takaisin
ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja
ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten
paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
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