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HT 10

HT 10

DANSK
Gennemlæs betjeningsvejledningen grundigt, og opbevar den til senere brug. Gør
den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.

1. Indledning
Med udfiltringsbørsten med ionfunktion HT 10 er det nemt at filtre håret ud. Med den aktiverbare ionfunktion er det legende let at gøre håret elastisk og silkeblødt for at opnå et naturligt og glansfuldt look. Når
ionfunktionen er aktiv, producerer udfiltringsbørsten med ionfunktion negative ioner, som modvirker den
statiske opladning af håret. På denne måde kan man forhindre, at statisk opladet hår står ud til alle sider.

2. Leveringsomfang

3. Symbolforklaring
I betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets og tilbehørets typeskilt anvendes følgende
symboler:
ADVARSEL betegner en fare med moderat risiko, som kan medføre
døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke forhindres.

ADVARSEL

FORSIGTIG betegner en fare med lav risiko, som kan medføre lettere
FORSIGTIG eller moderate personskader, hvis den ikke forhindres.

BEMÆRK

4. Korrekt brug
Apparatet er udelukkende beregnet til børstning af menneskeligt hovedhår. Anvend ikke apparatet på
dyr! Anvend ikke apparatet på kunstigt hår! Apparatet er kun beregnet til privat brug. Apparatet må kun
anvendes til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i betjeningsvejledningen.
Enhver utilsigtet anvendelse kan være farlig. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af
ukorrekt brug eller brug i strid med formålet.

5. Sikkerhedsanvisninger
• Hold børn væk fra emballagematerialet. Kvælningsfare!
• Kontrollér apparatet og tilbehøret for synlige skader før brugen. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og
kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.
• Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i vand.
• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller en anden væske! Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i indkapslingen.
• Lad ikke børn lege med apparatet.
• Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

Vigtige oplysninger

Anvisninger vedrørende batterierne i apparatet

Var god läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.

1. Inledning
Med hårborsten med jonteknik HT 10 borstar du enkelt ut ditt hår. Den tillkopplingsbara jonfunktionen får
du enkelt en smidig och sidenglänsande finish med en naturlig och välvårdad look. När joniseringsfunktionen är aktiverad skapar hårborsten med jonteknik negativt laddade joner som motverkar den statiska
uppladdningen av håret. På det här sättet förhindrar du att hårstrån som har laddats med statisk elektricitet flyger omkring.

Bortskaffelse i henhold til EF-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Producent
Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.

I bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten till produkten och tillbehören används följande
symboler.
VARNING avser en fara med medelhög risk, som kan leda till
döden eller svår personskada om man inte undviker den.

VARNING

VAR FÖRSIKTIG avser en fara med låg risk, som kan leda till en
VAR FÖRSIKTIG lätt eller medelsvår personskada om man inte undviker den.

INFORMATION

•	 Fare for kvælning! Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt af dem. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
• Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
•	Hvis der er løbet batterisyre ud af batteriet, skal du tage beskyttelseshandsker på og rense batterirummet med en tør klud.
• Beskyt batterier mod meget høj varme.

• Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med
rikliga mängder vatten. Uppsök läkare.

Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE.

•	 Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!
• Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
•	Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.

Tillverkare

•	 Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
• Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
• Hvis apparatet står ubenyttet hen i længere tid, skal batterierne fjernes fra batterirummet.
• Anvend kun de samme eller tilsvarende batterier.
• Alle batterier skal skiftes samtidigt.
• Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
• Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.

1. Johdanto
Ionisoiva takkuharja HT 10 selvittää hiuksesi vaivatta. Päälle kytkettävän ionitoiminnon avulla loihdit silkkisen kiiltävän ja taipuisan lopputuloksen helposti, ja hiuksesi saavat luonnollisen ja hoidetun ilmeen. Kun
ionitoiminto on kytketty päälle, ionisoiva takkuharja tuottaa hiusten sähköisyyttä vähentäviä negatiivisia
ioneja. Tämä toiminto estää sähköisiä hiuksia nousemasta tahattomasti pystyyn.

2. Pakkauksen sisältö

3. Merkkien selitykset
Käyttöohjeessa, pakkauksessa sekä laitteen ja sen lisävarusteiden tyyppikilvessä käytetään seuraavia
symboleita:

VAROITUS

VAROITUS merkitsee keskisuuren riskin vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO

HUOMIO merkitsee vähäisen riskin vaaraa, joka voi johtaa pieniin tai
keskisuuriin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS

Huomautus tärkeistä tiedoista
Noudata käyttöohjetta.
Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
Valmistaja
Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten
määräysten vaatimukset.

Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

4. Tarkoituksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu ainoastaan ihmisten hiusten muotoiluun. Älä käytä laitetta eläimillä! Älä käytä laitetta
keinotekoisiin hiuksiin. Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Tätä laitetta saa käyttää
ainoastaan käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Laitteen epäasianmukainen
käyttö voi olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai
vääränlaisesta käytöstä.

1. Bevezetés
A HT 10 ionos bontókefével erőfeszítés nélkül simíthatja haját. A bekapcsolható ionfunkciónak köszönhetően játszi könnyedséggel selymes fényűvé, ragyogóvá varázsolhatja haját a természetes és ápolt külső
érdekében. Ha az ionfunkció be van kapcsolva, az ionos bontókefe negatív ionokat bocsát ki, melyek
ellensúlyozzák hajának antisztatikus töltöttségét. Ezzel elkerülhető, hogy a sztatikusan töltött hajszálak
akaratlanul ágaskodjanak.

2. A csomag tartalma
• 1 db HT 10 ionos bontókefe
• 1 db használati útmutató
• 2 db AAA 1,5 V-os elem

3. Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék és a tartozékok típustábláján a következő
szimbólumokat használjuk:

FIGYELMEZTETÉS

A FIGYELMEZTETÉS közepes kockázatú veszélyt jelez, amely
halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS

Fontos információkra vonatkozó megjegyzések

5. Turvallisuusohjeita
• Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara!
• Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa eikä lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen.
• Laitetta ei saa käyttää vedessä tai sen läheisyydessä.
• Älä koskaan kasta laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, ettei laitteen sisäosiin pääse kosteutta.
• Varmista, etteivät lapset leiki laitteella.
• Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
• Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet
• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
•	 Nielemisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten
ulottumattomissa!
• Tarkista, että paristot on asennettu napaisuusmerkintöjen plus (+) ja miinus (-) mukaisesti.
•	Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
•	 Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
• Irrota paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä ladattavia paristoja!
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

1. Predstavitev
Z ionsko krtačo za razčesavanje HT 10 boste brez težav razčesali zavozlane lase. Z vklopljeno ionsko funkcijo bodo vaši lasje takoj postali bolj voljni, poleg tega pa bo naprava poskrbela za svileni sijaj ter naraven
in negovan videz las. Kadar je ionska funkcija vklopljena, ionska krtača za razčesavanje proizvaja negativne ione, ki delujejo proti statičnemu naboju las. Na ta način preprečuje neželeno štrlenje las s statičnim
nabojem.

3. Razlaga simbolov
V navodilih za uporabo, na embalaži in tipski tablici naprave in njenih sestavnih delov se uporabljajo naslednji simboli:

OPOZORILO
PREVIDNO
NAPOTEK

OPOZORILO označuje nevarnost s srednje velikim tveganjem, ki
lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognete.
PREVIDNO označuje nevarnost z nizkim tveganjem, ki lahko povzroči
lažje ali srednje hude telesne poškodbe, če se ji ne izognete.
Napotek glede pomembnih informacij
Upoštevajte navodila za uporabo.
Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in
elektronski opremi (OEEO).
Proizvajalec
Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in nacionalnih predpisov.

5. Biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS
• 	A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!
• 	Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek-e látható sérülések. Kétes
esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott
ügyfélszolgálathoz.
• A készüléket tilos víz közelében vagy vízben használni.
• Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket! Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a
készülék belsejébe.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A készüléket gyermekektől távol tárolja.
• 	A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.

Gyártó
A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelveknek.

1. Introducere
Descurcați-vă părul într-un mod foarte simplu cu peria de descurcare cu tehnologie de ionizare HT 10. Cu
ajutorul funcției de ionizare selectabile, este incredibil de ușor să obțineți un finish moale și mătăsos pentru un aspect natural și îngrijit. Când funcția de ionizare este activată, peria de descurcare cu tehnologie
de ionizare emite ioni negativi care acționează împotriva electrizării părului. În acest mod, se împiedică
ridicarea accidentală a părului electrizat.

1. Úvod
Pomocou iónovej kefy na zamotané vlasy HT 10 si bez problémov rozčešte vlasy. Pomocou vypínateľnej
ionizačnej funkcie sa vám hravo podarí dosiahnuť hebký a hodvábne lesklý vzhľad vášho prirodzeného
a upraveného účesu. Ak je zapnutá ionizačná funkcia, vytvára iónová kefa na zamotané vlasy negatívne
ióny, ktoré pôsobia proti antistatickému náboju vo vlasoch. Takto sa zabráni, aby staticky nabité vlasy
neúmyselne odstávali.
• 1 x iónová kefa na zamotané vlasy HT 10
• 1 x tento návod na obsluhu
• 2 x AAA 1,5 V batérie

3. Vysvetlenie symbolov
V návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja a príslušenstva sa používajú nasledovné
symboly:

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA označuje nebezpečenstvo so stredným rizikom, ktoré
môže mať za následok smrť alebo vážne poranenia, pokiaľ sa mu
nepredíde.

POZOR

POZOR označuje nebezpečenstvo so malým rizikom, ktoré môže mať
za následok vážne alebo ľahké poranenia, pokiaľ sa mu nepredíde.

UPOZORNENIE

3. Explicația simbolurilor
În instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului și a accesoriilor sunt utilizate următoarele simboluri:

AVERTIZARE

AVERTIZARE marchează un pericol cu risc mediu, care poate să
conducă la moarte sau accidentări grave dacă nu este evitat.

PRECAUȚIE

PRECAUȚIE marchează un pericol cu risc redus, care poate să conducă la accidentări ușoare sau medii dacă nu este evitat.

INDICAȚIE

Indicație privind informații importante

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

Producător

5. Bezpečnostné upozornenia
• 	 Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenia!
• Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenie. V prípade pochybností ho
nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
• Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody ani vo vode.
• Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín! Dbajte na to, aby sa do krytu prístroja nedostala žiadna voda.
• Dbajte na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.
• Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak
sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú.

Upozornenia k manipulácii s batériami

Dodržujte návod na obsluhu.

•	 Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti môžu batérie prehltnúť a zadusiť sa ňou. Z tohto dôvodu
skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
• Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
•	Keď batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priečinok na batérie vyčistite suchou handričkou.
• Batérie chráňte pred nadmerným teplom.

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných
noriem.

FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon med lav risiko, som kan føre
til lettere eller middels personskader hvis den ikke unngås.
Det henvises til viktig informasjon

•	 Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
• Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
• Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priečinka na batérie.
• Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
• Batérie vždy vymieňajte naraz.
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie!
• Batérie nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.

Instruksjoner for bruk av batterier
• Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med
vann og lege oppsøkes umiddelbart.

Overhold bruksanvisningen
Avhendes i samsvar med EU-direktivet for elektrisk og elektronisk
utstyr EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Produsent
Dette produktet oppfyller alle kravene i de gjeldende europeiske og
nasjonale direktivene.

•	 Fare ved svelging! Småbarn kan svelge batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for småbarn!
• Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).
•	Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rengjøre batterirommet med en tørr klut.
• Beskytt batteriene mot for sterk varme.
•	 Eksplosjonsfare! Ikke kast batterier på åpen ild.
• Batteriene må ikke lades opp eller kortsluttes.
• Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
• Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritype.
• Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
• Ikke bruk oppladbare batterier!
• Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
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HT 10

ČESKY
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

1. Úvod
S iontovým kartáčem na rozčesávání vlasů HT 10 bez problémů rozčešete své vlasy. S přídavnou funkcí
ionizace lze snadno docílit hebkého a sametově hladkého účesu pro přirozený a elegantní vzhled. Při
zapnutí funkce ionizace vytváří iontový kartáč na rozčesávání vlasů záporné ionty, které působí proti statickému náboji vlasů. Tímto způsobem se zabrání tomu, aby vlasy nabité statickou elektřinou volně poletovaly.

2. Obsah balení
• 1x iontový kartáč na rozčesávání vlasů HT 10
• 1x tento návod k použití
• 2x baterie 1,5 V AAA

3. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity tyto symboly:

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje nebezpečí se středně velkým rizikem, které může
vést ke smrti nebo vážným poraněním, pokud nebude eliminováno.

POZOR

POZOR označuje nebezpečí s malým rizikem, které může vést k lehkým nebo středně těžkým poraněním, pokud nebude eliminováno.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění na důležité informace

4. Použití v souladu s určením
Přístroj je určen výhradně pro česání lidských vlasů. Přístroj nepoužívejte na zvířatech! Přístroj nepoužívejte
na umělých vlasech. Přístroj je určen pouze k soukromému použití. Tento přístroj se smí používat pouze
k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití
může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

5. Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Nebezpečí udušení!
• Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě
pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
• Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě.
• Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny! Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje
nedostala žádná vlhkost.
• Dbejte na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
• Přístroj uschovejte mimo dosah dětí.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

Dodržujte návod k použití.

• Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.

•	 Nevarnost zadušitve! Majhni otroci lahko pogoltnejo baterije in se zaradi tega zadušijo. Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo doseči!
• Upoštevajte znaka polarnosti plus (+) in minus (–).
•	V primeru razlitja baterije si nadenite zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
• Baterije zaščitite pred previsoko temperaturo.

Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).

•	 Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte
mimo dosah dětí!
• Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (–).
•	Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.

•	 Nevarnost eksplozije! Baterij ne mečite v ogenj.
• Baterij ne smete polniti ali na njih povzročati kratkega stika.
• Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.
• Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.
• Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.
• Ne uporabljajte akumulatorskih baterij!
• Baterij ne razstavljajte, odpirajte ali stiskajte.

Výrobce
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních
směrnic.

•	 Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
• Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
• V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
• Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
• Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
• Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
• Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

4. Utilizarea conform destinației
Aparatul este destinat exclusiv pentru pieptănarea părului oamenilor. Nu utilizați aparatul la animale! Nu
utilizați aparatul pe păr sintetic. Aparatul este destinat exclusiv utilizării private. Acest aparat trebuie utilizat
numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea
necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni
cauzate prin utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.

5. Instrucțiuni de siguranță
• 	Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!
• 	Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care
aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
• Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă.
• Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid! Aveți grijă să evitați pătrunderea umidității în
interiorul aparatului.
• Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
• 	Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate
sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care
rezultă din aceasta.

• În cazul în care lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu
apă și căutați ajutor de specialitate.
•	 Pericol de înghițire! Copiii pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la
îndemâna copiilor!
• Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
•	Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
• Protejați bateriile de căldura excesivă.
•	 Pericol de explozie! Nu aruncați nicio baterie în foc.
• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
• În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul
pentru baterii.
• Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
• Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
• Nu utilizați acumulatoare!
• Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

HT 10

SLOVENSKY

4. Použitie podľa určenia

• Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a
vyhľadajte lekársku pomoc.

Výrobca

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon med middels risiko, som kan
føre til i død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

Indicații privind manipularea bateriilor

Țineți cont de instrucțiunile de utilizare

•	 Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zárni.
• Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
• Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon.
• Az elemeket mindig egyidejűleg cserélje ki.
• Ne használjon akkumulátorokat!
• Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.

Odkaz na dôležité informácie

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

ADVARSEL

AVERTIZARE

• 1 x perie de descurcare cu tehnologie de ionizare HT 10
• 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare
• 2 x baterii AAA de 1,5 V

Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

VÝSTRAHA

2. Obsah balenia

Følgende symboler brukes i bruksanvisningen, på forpakningen, på apparatets typeskilt og på tilbehøret:

•	Hold barn unna emballasjen. Fare for kvelning!
•	
Kontroller før bruk at apparatet eller tilbehøret ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis du tror det
kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler eller kontakt kundeservice.
• Apparatet skal aldri brukes i nærheten av vann eller i vann.
• Dypp aldri apparatet i vann eller andre væsker! Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet.
• Pass på at barn ikke leker med apparatet.
• Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
• 	Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer som er forbundet med det.

• Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, sperite prizadeta mesta z vodo in obiščite
zdravnika.

2. Pachet de livrare

•	 Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
• Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.
•	Ha valamelyik elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az
elemtartó rekeszt.
• Védje az elemeket a túlzott hőtől.

Zariadenie je určené výlučne na česanie vlasov ľudí. Prístroj nepoužívajte na zvieratá! Prístroj nepoužívajte
na umelé vlasy. Prístroj je určený len na súkromné použitie. Tento prístroj sa smie používať iba na účel, na
ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže
byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho
použitia.

Napotki za ravnanje z baterijami

5. Sikkerhetsanvisninger

ROMÂNĂ

SLOVENČINA
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu uschovajte ho pre neskoršie použitie,
sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

• Ne dovolite, da bi otroci prišli v stik z materialom embalaže. Obstaja nevarnost zadušitve!
• Pred uporabo preverite, ali so na napravi in dodatni opremi morda vidne poškodbe. Če niste prepričani,
naprave ne uporabljajte in se obrnite na trgovca ali navedeni naslov službe za pomoč strankam.
• Naprave ne smete uporabljati v bližini vode ali v vodi.
• Naprave nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino! Pazite, da v notranjost naprave ne pride
vlaga.
• Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
• Napravo hranite zunaj dosega otrok.
• Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz.
osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom starejše
osebe in pod pogojem, da so seznanjeni z navodili za uporabo in razumejo povezana tveganja.

Apparatet er utelukkende ment for kjemming av hodehår på mennesker. Apparatet må ikke brukes på
dyr! Apparatet må ikke brukes på kunstig hår. Apparatet er kun ment for privat bruk. Dette apparatet skal
kun brukes til det angitte formålet som det er utviklet for, og på den måten som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Ikke-forskriftsmessig bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som
skyldes ikke-forskriftsmessig eller feil bruk.

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.
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HT 10

5. Varnostna opozorila

HT 10

4. Rendeltetésszerű használat
A készülék kizárólag emberi haj fésülésére szolgál. Ne használja állatokon a készüléket! Ne használja
műhajon a készüléket! A készülék kizárólag magáncélú használatra szolgál. A készüléket csak arra a
célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és amilyen módon a használati útmutatóban le van írva.
Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem felel a szakszerűtlen vagy helytelen
használatból származó károkért.

Naprava je namenjena izključno česanju človeških las. Naprave ne uporabljajte na živalih! Naprave ne
uporabljajte na umetnih laseh. Naprava je namenjena izključno za osebno uporabo. Napravo lahko
uporabljate le v namene, za katere je bila zasnovana, in na način, opisan v navodilih za uporabo. Vsaka
nepravilna uporaba je lahko nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neprimerne ali
nepravilne uporabe.

OPOZORILO

• 1 x ionska krtača za razčesavanje HT 10
• 1 x ta navodila za uporabo
• 2 x baterije velikosti AAA 1,5 V

• Ha valamelyik elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.

Ártalmatlanítás az Európai Unió az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) irányelve szerint

3. Tegnforklaring

MERK

4. Forskriftsmessig bruk

ADVARSEL

• 1 x ione-flokebørste HT 10
• 1 x denne bruksanvisningen
• 2 x AAA 1,5 V batterier

4. Pravilna uporaba

2. Vsebina paketa

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

Vegye figyelembe a használati útmutatót

2. Leveringsomfang
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Pozorno preberite ta navodila za uporabo. Nato jih shranite za poznejšo uporabo,
omogočite dostop do njih tudi drugim uporabnikom in upoštevajte napotke.

MAGYAR
Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók
számára is hozzáférhetővé.

Med ione-flokebørsten HT 10 kan du lett fjerne floker i håret. Med ionefunksjon som du kan slå av og på,
går det som en lek å få smidig og blank finish, for et naturlig og velstelt utseende. Når ionefunksjonen er
slått på, utvikler ione-flokebørsten negative ioner som motvirker statisk oppladning av håret. På den måten
forhindrer du at statisk oppladet hår uønsket ”reiser seg”.

•	 Risk för explosion! Kasta aldrig batterier i öppen eld.
• Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
• Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
• Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
• Byt ut alla batterier samtidigt.
• Använd inte uppladdningsbara batterier!
• Batterierna får inte öppnas eller tas isär.

HT 10
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HT 10

1. Innledning

SLOVENŠČINA

VAROITUS

• 1 x ionisoiva takkuharja HT 10
• 1 x tämä käyttöohje
• 2 x 1,5 V:n AAA-paristo

Les grundig gjennom denne bruksanvisningen, oppbevar den for senere bruk, sørg
for at den er tilgjengelig for andre brukere og følg instruksjonene.

Anvisningar för hantering av batterier

Följ bruksanvisningen

SUOMI
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

• Håll barn borta från förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk!
• Innan du använder produkten kontrollerar du att produkten och tillbehören inte har några synliga skador.
Använd inte produkten i tveksamma fall utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
• Produkten får inte användasi närheten av vatten eller i vvatten.
• Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor! Det får inte komma in fukt innanför höljet.
• Låt inte barn leka med apparaten!
• Håll produkten utom räckhåll för barn!
• 	Produkten får användas av barn över åtta år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller bristande erfarenheter och kunskaper under förutsättning att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker användningen
innebär.

Hänvisar till viktig information
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HT 10

VARNING

3. Teckenförklaring

• Hvis lækket batterisyre kommer i kontakt med hud eller øjne, skal stedet vaskes med vand, hvorefter
der søges læge.

Overhold betjeningsvejledningen

5. Säkerhetsinformation

2. I förpackningen ingår följande:
• 1 st. hårborste med jonteknik HT 10
• 1 st. bruksanvisning (detta dokument)
• 2 st. AAA-batterier 1,5 V

NORSK

4. Avsedd användning
Apparate är enbart avsedd att användas för att borsta håret på huvudet på människor. Använd aldrig
apparaten på djur! Använd aldrig apparaten på syntetiskt hår. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Denna produkt får enbart användas i det syfte som den är utvecklad för och på det sätt som anges
i bruksanvisningen. All felaktig användning kan vara farlig! Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.
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HT 10

SVENSKA

ADVARSEL

• 1 x udfiltringsbørste med ionfunktion HT 10
• 1 x denne betjeningsvejledning
• 2 x 1,5 V AAA-batterier
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Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu, uschovajte ho pre neskoršie použitie,
sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

1. Úvod
Pomocou iónovej kefy na zamotané vlasy HT 10 si bez problémov rozčešte vlasy. Pomocou vypínateľnej
ionizačnej funkcie sa vám hravo podarí dosiahnuť hebký a hodvábne lesklý vzhľad vášho prirodzeného
a upraveného účesu. Ak je zapnutá ionizačná funkcia, vytvára iónová kefa na zamotané vlasy negatívne
ióny, ktoré pôsobia proti antistatickému náboju vo vlasoch. Takto sa zabráni, aby staticky nabité vlasy
neúmyselne odstávali.

2. Obsah balenia
• 1× iónová kefa na zamotané vlasy HT 10
• 1 × tento návod na obsluhu
• 2 × batéria AAA 1,5 V

3. Vysvetlenie symbolov
V návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja a príslušenstva sa používajú nasledovné
symboly:

VÝSTRAHA
POZOR
UPOZORNENIE

VÝSTRAHA označuje nebezpečenstvo so stredným rizikom, ktoré
môže mať za následok smrť alebo vážne poranenia, pokiaľ sa mu
nepredíde.
POZOR označuje nebezpečenstvo s malým rizikom, ktoré môže mať
za následok vážne alebo ľahké poranenia, pokiaľ sa mu nepredíde.
Upozornenie na dôležité informácie
Dodržujte návod na obsluhu
Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Výrobca
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných
noriem.

4. Použitie podľa určenia
Zariadenie je určené výlučne na česanie vlasov ľudí. Prístroj nepoužívajte na zvieratá! Prístroj nepoužívajte
na umelé vlasy. Prístroj je určený len na súkromné použitie. Tento prístroj sa smie používať iba na účel, na
ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže
byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho
použitia.

5. Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
• Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenia!
• Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenie. V prípade pochybností ho
nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
• Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody ani vo vode.
• Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín! Dbajte na to, aby sa do krytu prístroja nedostala žiadna voda.
• Dbajte na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.
• Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak
sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami
• Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou
a vyhľadajte lekársku pomoc.
•

Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto
dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
• Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
• Keď batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
• Batérie chráňte pred nadmerným teplom.

•
•
•
•
•
•
•

Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
Batérie vždy vymieňajte naraz.
Nepoužívajte nabíjateľné akumulátory!
Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neštiepte.

.هذا المنتج يفي بمتطلبات المواصفات األوروبية السارية والمحلية

6. Produktbeskrivelse
Frigjøringsknapp

Driftsindikator

Ioneutløp

9. Rengjøring og vedlikehold
Bust

Ionetast

6. Beskrivning av produkten
Frigöringsknapp

FORSIKTIG

Kontrollampa

Jonutsläpp

9. Rengöring och underhåll
Borste

Jonknapp

• 	 Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet. Skulle dette likevel skje, må du ta ut batteriene umiddelbart ogikke bruke apparatet før det er helt tørt.
• 	For å unngå skader på apparatet, ta ut batteriene av apparatet før rengjøring.
• 	 Beskytt apparatet mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger og for nært plasserte varmekilder (ovner, varmeelementer).
• 	 Rengjør apparatet etter bruk med en myk, lett fuktet klut. Ved kraftigere tilsmussing kan du også fukte kluten i mildt såpevann. Bruk ikke skurende rengjøringsmidler.

1. Trykk på frigjøringstasten.
2. Trekk opp og av batteriromdekselet.
3. Legg de medfølgende batteriene inn i batterirommet. Pass på riktig polaritet når du legger batteriene inn (+/-).
4. Lukk dekselet på batterirommet igjen.

• Modell: HT10
• Batterier: 2 x 1,5 V batterier AAA

Kjemme håret
1. Trykk på ione-tasten for å aktivere ionefunksjonen. Driftsindikatoren
begynner å lyse. Fra ioneutløpet strømmer det nå negative ioner, som
motvirker statisk oppladning av håret. Det forhindrer at statisk oppladet hår uønsket ”reiser seg”. Det høres en lav lyd fra ioneutløpet, det
skyldes den innebygde ionegeneratoren.

• Beskyttelsesklasse II
• Vekt: ca. 90 g

När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga
hushållsavfallet. Återvinning kan ske på motsvarande uppsamlingsplats i ditt land. Produkten ska
avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till
ansvarig kommunal myndighet.
De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras separat i speciellt märkta
insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på
särskilt sätt.
Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium,
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

7. Före första användning
Sätt i batterier
1. Tryck på frigörningsknappen.
2. Dra batterifacksluckan uppåt.
3. Sätt i de medföljande batterierna i batterifacket.
Se till att sätta i batteriet med polerna vända åt rätt
håll (+/-).
4. Stäng batterifackslocket igen.

11. Tekniske data

8. Betjening

Ionudgang

Indikator for driftsklar tilstand

• Dimensjoner: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm
Med forbehold om feil og endringer

MERK
Når du kjemmer håret med ionefunksjonen på, pass da på at håret er tørt. Ionefunksjonen har kun
effekt på tørt hår.
Dersom du har krøllet, kort, stresset eller skadet hår, kan det redusere den silkeglansende effekten.

Ionknap

8. Användning

11. Tekniska specifikationer

Borsta håret
1. Tryck på jonknappen om du vill aktivera jonfunktionen. Kontrollampan tänds. Nu strömmar negativt laddade joner ut ur jonutsläppet
som motverkar den statiska uppladdningen av håret. På det här sättet förhindrar du att hårstrån som har laddats med statisk elektricitet
flyger omkring. Vid jonutsläppet hörs ett tyst ljud som skapas via den
inbyggda jongeneratorn.

• Modell: HT10
• Batterier: 2 st. 1,5 V AAA-batterier

• Kapslingsklass II
• Vikt: ca 90 g

• Mått: 12,0 × 7,4 × 5,4 cm

Med reservation för felaktigheter och ändringar

10. Bortskaffelse

7. Ibrugtagning

Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på genbrugsstationerne i dit land. Apparatet skal bortskaffes i henhold til
Rådets direktiv vedrørende elektrisk og elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Henvend dig til din kommunes affaldsforvaltning, hvis du har andre spørgsmål.
De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede
opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater.
Ifølge loven er de forpligtet til at bortskaffe batterierne.
Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer: Pb = Batteriet indeholder bly;
Cd = Batteriet indeholder cadmium; Hg = Batteriet indeholder kviksølv.

Isætning af batterier
1. Tryk på frigøringsknappen.
2. Træk dækslet til batterirummet opad og af.
3. Sæt de medfølgende batterier i batterirummet. Sørg
for at vende polerne korrekt (+/-).
4. Sæt dækslet til batterirummet på igen.

8. Betjening

11. Tekniske data

Børstning af håret
1. 	For at aktivere ionfunktionen skal du trykke på ionknappen. Indikatoren for driftsklar tilstand begynder at lyse. Derefter strømmer der
negative ioner ud af ionudgangen, som modvirker den statiske opladning af håret. Dermed kan man forhindre, at statisk opladet hår står
ud til alle sider. Ved ionudgangen høres en stille susen, der kommer
fra den indbyggede iongenerator.

2. 	Børst håret fra hårkanten til hårspidserne. For at opnå et endnu glattere resultat skal du gentage processen. For at fjerne filtring i hårspidserne skal du holde lokken og børste hårspidsen, indtil den ikke
længere er filtret. Sørg i denne forbindelse for, at du ikke trækker i hårrødderne.

3. For å slå av ionefunksjonen etter kjemming, trykk på ionetasten. Driftsindikatoren slukker.

3. Tryck på jonknappen för att stänga av jonfunktionen när du har borstat klart. Kontrollampan slocknar.

3. For at slukke for ionfunktionen efter børstningen skal du trykke på ionknappen. Indikatoren for driftsklar tilstand slukker.

Kontrolka provozu

Výstup iontů

9. Čištění a údržba
Štětiny

Tlačítko ionizace

6. Opis naprave
Tipka za sprostitev zaklepa

POZOR

Prikazovalnik delovanja
Tipka za ione

• 	 Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Pokud k tomu přece jen dojde, ihned vyjměte
baterie a přístroj již nepoužívejte, dokud nebude úplně suchý.
• 	Pro zamezení škodám na přístroji, vyjměte před čištěním baterie z přístroje.
• 	Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními
výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
• 	 Po použití přístroj očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného
znečištění můžete utěrku navlhčit jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte
žádné abrazivní čisticí prostředky.

Odprtina za oddajanje ionov
Ščetine

Vložení baterií
1. Stiskněte odjišťovací tlačítko.
2. Vysuňte kryt přihrádky na baterie směrem nahoru.
3. Vložte dodané baterie podle označení do přihrádky
na baterie. Při vkládání dbejte na správnou polaritu
(+/–) baterií.
4. Zavřete přihrádku na baterie.

8. Obsluha
Česání vlasů
1. Pro aktivaci funkce ionizace stiskněte tlačítko ionizace. Kontrolka provozu
se rozsvítí. Z výstupu iontů proudí záporné ionty, které působí proti statickému náboji vlasů. Tímto se zabrání tomu, aby vlasy nabité statickou elektřinou volně poletovaly. Na výstupu iontů je slyšet tichý šum, který vytváří
zabudovaný generátor iontů.

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu
s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve
vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.
Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných
nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona
jste povinni baterie likvidovat.
Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky: Pb = baterie obsahuje
olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.
• Model: HT10
• Baterie: 2x baterie 1,5 V typu AAA

• Třída ochrany II
• Hmotnost: cca 90 g

1. Pritisnite tipko za sprostitev.
2. Povlecite pokrov predalčka za baterije navzgor.
3. V predalček za baterije vstavite baterije, ki ste jih
dobili v paketu. Pri vstavljanju pazite na pravilno
polarnost (+/–) baterije.
4. Zaprite pokrov predalčka za baterije.

Chyby a změny vyhrazeny

UPOZORNĚNÍ
Při česání se zapnutou funkcí ionizace dbejte na to, aby vlasy byly suché. Funkce ionizace je
účinná pouze na suchých vlasech.
Pokud máte zvlněné, krátké, namáhané nebo poškozené vlasy, může tím být sametově zářivý
efekt omezen.

Vapautuspainike

PREVIDNO

8. Upravljanje naprave

• Model: HT10
• Baterije: 2 bateriji 1,5 V AAA

1. Ionsko funkcijo aktivirate tako, da pritisnete tipko za ione. Prikazovalnik
delovanja začne svetiti. Iz odprtine za ione naprava oddaja negativne ione,
ki delujejo proti statičnemu naboju las. To preprečuje neželeno štrlenje las
s statičnim nabojem. Iz odprtine za oddajanje ionov je slišen rahel šum, ki
ga proizvaja vgrajeni generator ionov.

• Razred zaščite II
• Teža izdelka: pribl. 90 g

• Mere: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.

NAPOTEK
Z vklopljeno ionsko funkcijo češite samo suhe lase. Funkcija ima namreč učinek samo na suhih
laseh.
Če imate skodrane, kratke ali poškodovane lase, je lahko učinek glajenja las nekoliko manjši.

9. Puhdistus ja huolto
Harjakset

Ionipainike

HUOMIO
• 	 Varmista, ettei laitteen sisäosiin pääse vettä. Jos vettä kuitenkin pääsee laitteen sisään, poista paristot
laitteesta ja käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on täysin kuivunut.
• 	 Poista paristot laitteesta ennen puhdistusta, jottei laite vaurioidu.
• 	 Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilavaihteluilta ja suorilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).
• 	Puhdista laite käytön jälkeen pehmeällä ja kevyesti kostutetulla liinalla. Jos laite
on erittäin likainen, liina voidaan kostuttaa myös miedolla saippualiuoksella. Älä
käytä syövyttäviä puhdistusaineita.

Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoa paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai
ongelmajätepisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen. Laki edellyttää, että
paristot hävitetään asianmukaisella tavalla.
Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä: Pb = paristot sisältävät lyijyä,
Cd = paristot sisältävät kadmiumia, Hg = paristot sisältävät elohopeaa.

7. Käyttöönotto
Paristojen asettaminen paikoilleen
1. Paina vapautuspainiketta.
2. Irrota paristokotelon kansi vetämällä sitä ylöspäin.
3. Aseta laitteen mukana toimitetut paristot paristokoteloon. Varmista, että asetat paristot paikoilleen napaisuusmerkintöjen (+/-) mukaisesti.
4. Sulje paristokotelon kansi.

11. Tekniset tiedot

Hiusten kampaaminen

• Malli: HT10
• Paristot: 2 x 1,5 V:n AAA-paristo

1. Ota ionitoiminto käyttöön painamalla ionipainiketta. Toiminnan merkkivalo syttyy. Ionien ulostulosaukosta alkaa virrata negatiivisia ioneja,
jotka vähentävät hiusten sähköisyyttä. Tämä estää sähköisiä hiuksia nousemasta tahattomasti pystyyn. Ionien ulostuloaukosta kuuluu
laitteeseen sisäänrakennetun ionigeneraattorin aiheuttamaa hiljaista
huminaa.

• Suojausluokka II
• Paino: noin 90 g

• Mitat: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm

Pidätämme oikeuden muutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä.

2. 	Kampaa hiukset tyvestä latvoihin. Jos haluat erittäin taipuisan lopputuloksen, toista käsittely. Saat hiusten latvoissa olevat takut auki pitelemällä käsiteltävästä suortuvasta tiukasti kiinni ja kampaamalla hiusten latvoja, kunnes takut ovat auenneet. Varmista, ettet vedä hiuksia
tyvestä.

3. Za izklop ionske funkcije po koncu česanja ponovno pritisnite tipko za
ione. Prikazovalnik delovanja ugasne.

3. Funkci ionizace po česání vypnete stisknutím tlačítka ionizace. Kontrolka provozu zhasne.

Ionien ulostuloaukko

Merkkivalo

HUOMAUTUS
Varmista, että hiuksesi ovat kuivat, kun kampaat niitä ionitoiminnon avulla. Ionitoiminto vaikuttaa
ainoastaan kuivaan hiukseen.
Silkkinen kiiltävyys saattaa olla vähäistä, jos hiuksesi ovat kiharat, lyhyet, rasittuneet tai vahingoittuneet.

2. 	Lase češite od korenov do konic. Za še bolj voljne lase ponovite
postopek. Za razčesavanje zavozlanih konic las primite pramen in
češite konice las, dokler se ne razvozlajo. Pri tem pazite, da ne vlečete
za lasišče.

2. 	Kartáčujte vlasy od kořínků až po konečky. Pro ještě více hebký výsledek postup opakujte. Pro odstranění zacuchaných konečků přidržte
pevně pramen vlasů a kartáčujte konečky, dokud nebudou rozčesané.
Dávejte pozor na to, abyste netahaly za kořínky vlasů.

• Mål: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm
Med forbehold for fejl og ændringer

8. Käyttö

11. Tehnični podatki

Česanje las

• Beskyttelsesklasse II
• Vægt: ca. 90 g

10. Hävittäminen

Ko naprava ni več uporabna, je zaradi varovanja okolja ne smete zavreči med gospodinjske
odpadke. Odvrzite jo na ustreznem zbirališču za predelavo odpadkov v svoji državi. Napravo
odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). V primeru
dodatnih vprašanj se obrnite na pristojno komunalno podjetje.
Uporabljene in povsem prazne baterije morate odložiti v posebej označene zbiralnike,
na zbirna mesta za nevarne odpadke ali pri trgovcu z elektronskimi in električnimi izdelki.
K temu ste zakonsko zavezani.
Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, so naslednje oznake: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.

Vstavljanje baterij

• Rozměry: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm

6. Laitteen kuvaus

10. Odstranjevanje

7. Prva uporaba

11. Technické údaje

9. Čiščenje in vzdrževanje
• 	 Pazite na to, da naprava ne pride v stik z vodo. Če se to slučajno zgodi, odstranite baterije in napravo
uporabite šele, ko se popolnoma posuši.
• 	 Pred čiščenjem iz naprave odstranite baterije, da preprečite morebitne poškodbe
naprave.
• 	 Napravo zaščitite pred udarci, vlago, prahom, kemikalijami, velikimi temperaturnimi nihanji in bližnjimi viri toplote, npr. pečmi ali radiatorji.
• 	Po uporabi napravo očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Za odstranjevanje
trdovratne umazanije lahko krpo rahlo navlažite z blagim milom. Ne uporabljate
jedkih čistilnih sredstev.

10. Likvidace
7. Uvedení do provozu

• Model: HT10
• Batterier: 2 x 1,5 V batterier AAA

BEMÆRK
Hvis du børster håret med ionfunktionen, skal du sørge for, at håret er tørt. Ionfunktionen virker
kun på tørt hår.
Hvis du har krøllet, kort, ødelagt eller skadet hår, kan det forringe det silkeglatte resultat.

INFORMATION
När du borstar håret med jonfunktionen ska håret vara torrt. Jonfunktionen har bara effekt på
torrt hår.
Om du har lockigt, kort, slitet eller skadat hår kan det minska den glänsande effekten.
2. 	Borsta håret från rot till topp. För ett ännu smidigare resultat upprepardu processen. För att få bort knutar i hårtopparna håller du i slingorna och borstar hårtopparna tills knutarna är borta. Se till att du inte
drar i hårrötterna.

Odjišťovací tlačítko

FORSIGTIG
• 	 Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Hvis dette skulle ske, skal batterierne fjernes, og
apparatet må da først bruges igen, når det er tørret helt.
• 	 For at undgå at beskadige apparatet skal du tage batterierne ud af apparatet
inden rengøring.
• 	 Beskyt apparatet mod stød, fugt, støv, kemikalier, kraftige temperatursvingninger
og varmekilder (ovn, radiator) for tæt på apparatet.
• 	 Rengør apparatet med en blød, let fugtet klud efter brug. Hvis apparatet er
meget tilsmudset, kan du vride kluden op i en let sæbeopløsning. Brug ikke skurende rengøringsmidler.

2. 	Børst håret fra hårfestet og ut til tuppene. For et enda smidigere resultat, gjenta prosessen. For å fjerne floker i hårspissene, hold hårlokken fast og børst hårspissene til du er kvitt flokene. Pass da på å ikke
trekke i hårrøttene.

6. Popis přístroje

9. Vedligeholdelse og rengøring
Børstehoved

10. Avfallshantering

Av hensyn til miljøet skal apparatet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Apparatet kan avhendes på et lokalt innsamlingssted. Apparatet skal avfallshåndteres i henhold
til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.
De utbrukte, helt utladete batteriene må kasseres via spesielle godkjente samlebeholdere,
mottak for spesialavfall eller via den elektriske forretningen. Du er lovmessig forpliktet til å
kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer: Pb = batteriet inneholder bly, Cd = batteriet inneholder kadmium, Hg = batteriet inneholder kvikksølv.

Sette inn batterier

Frigøringsknap

VAR FÖRSIKTIG
• Se till att inte vatten tränger i produkten. Om detta ändå skulle inträffa tar du ut batterierna och använder produkten först då den är helt torr.
• 	 Ta ur batterierna innan du rengör apparaten för att undvika skador.
• 	 Skydda produkten mot stötar, fukt, damm, kemikalier, kraftiga temperaturvariationer och placera den inte för nära värmekällor (kaminer, värmeelement).
• 	 Rengör produkten efter användning med en mjuk, lätt fuktad trasa. Vid kraftig
nedsmutsning kan du även fukta trasan med en svag tvållösning. Använd inga
slipande rengöringsmedel.

10. Avhending
7. Før bruk

6. Beskrivelse af apparatet

3. Sammuta ionitoiminto kampaamisen jälkeen painamalla ionipainiketta.
Toiminnan merkkivalo sammuu.

6. Descrierea aparatului
منفذ األيون

شعيرات الفرشاة

زر تحرير القفل

Buton de deblocare

بيان التشغيل

Indicator de funcționare
Tasta Ioni

زر األيون

Orificiu de evacuare a ionilor
Peri

9. Curățare și întreținere

6. A készülék leírása
Kireteszelő gomb

PRECAUȚIE

10. Eliminarea ca deșeu
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la
finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea
deșeurilor.
Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate,
la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați
bateriile ca deșeu.
Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri: Pb = bateria conține
plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

Introducerea bateriilor
1. Apăsați tasta de deblocare.
2. Trageți capacul compartimentului pentru baterii în sus.
3. Introduceți bateriile furnizate în compartimentul pentru baterii. La introducere, trebuie să respectați polaritatea corectă (+/-) a bateriilor.
4. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

8. Utilizare

11. Date tehnice

Pieptănarea părului
1. Pentru a activa funcția de ionizare, acționați din nou tasta Ioni. Indicatorul de funcționare începe să lumineze. Din orificiul de evacuare a
ionilor sunt emiși doar ioni negativi care acționează împotriva electrizării părului. Astfel, se împiedică ridicarea accidentală a părului electrizat. La nivelul orificiului de evacuare a ionilor poate fi auzit un zgomot de vâjâit care este produs de generatorul de ioni integrat.

• Model: HT10
• Baterii: 2 x baterii AAA de 1,5 V

• Clasa de protecție II
• Greutate: aprox. 90 g

• Dimensiuni: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

9. Čistenie a údržba
Štetiny

Ionizačné tlačidlo

7. Uvedenie do prevádzky
Vloženie batérií
1. Stlačte tlačidlo odblokovania.
2. Kryt priehradky na batérie potiahnite smerom nahor.
3. 	Do priehradky na batérie vložte batérie, ktoré sú
súčasťou dodávky. Pri vkladaní batérií dbajte na
správnu polaritu (+/-).
4. Opäť zatvorte kryt priehradky na batérie.

8. Obsluha
Česanie vlasov
1. 	Na aktiváciu ionizačnej funkcie stlačte ionizačné tlačidlo. Ukazovateľ prevádzky zasvieti. Z ionizačného difuzéra teraz prúdia záporné
ióny, ktoré pôsobia proti statickému náboju vlasov. Takto sa zabráni,
aby staticky nabité vlasy neúmyselne odstávali. Iónový difuzér vydáva
tichý šum, ktorý vytvára zabudovaný iónový generátor.

UPOZORNENIE
Ak si vlasy češete pomocou ionizačnej funkcie, dbajte na to, aby boli vlasy suché. Ionizačná funkcia pôsobí len na suché vlasy.
Ak máte natočené, namáhané alebo poškodené vlasy, bude efekt hodvábneho lesku u vás menší.
2. Vlasy prečešte od korienkov smerom ku končekom. Pre ešte viac hladké
vlasy proces zopakujte. Aby ste rozčesali zamotané končeky vlasov,
podržte prameň vlasov v ruke a končeky vlasov viackrát prečešte, kým
sa nerozmotajú. Dbajte pritom na to, aby ste vlasy neťahali až od korienkov.
3. Na vypnutie ionizačnej funkcie po česaní stlačte ionizačné tlačidlo. Ukazovateľ prevádzky zhasne.

7. Üzembe helyezés

10. Ártalmatlanítás

Az elemek behelyezése

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási
hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell
elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerint ártalmatlanítsa.
Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve,
gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.
A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek: Pb = az elem
ólmot tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

1. Nyomja meg a kireteszelő gombot.
2. Húzza le felfelé az elemtartó rekesz fedelét.
3. Helyezze be az elemtartóba a csomagban található
elemeket. Behelyezéskor ügyeljen az elemek helyes
polaritására (+/-).
4. Zárja be az elemtartó fedelét.

8. Kezelés
Haj fésülése
1. 	Az ionfunkció aktiválásához nyomja meg az ion gombot. Az üzemmód kijelző világít. Az ionkivezetés negatív ionokat bocsát ki, amelyek
ellensúlyozzák hajának antisztatikus töltöttségét. Ezzel elkerülhető,
hogy a sztatikusan töltött hajszálak akaratlanul ágaskodjanak. Az ionkibocsátás során enyhe zúgás hallatszik, amit a beépített iongenerátor bocsát ki.

11. Műszaki adatok
• Modell: HT10
• Elemek: 2 x 1,5 V AAA elem

• II. védelmi osztály
• Tömeg: kb. 90 g

• Méretek: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm
Tévedések és változtatások joga fenntartva

3. 	A fésű ionfunkciójának kikapcsolásához nyomja meg az ion gombot.
Az üzemmód kijelző kialszik.

3. Pentru a dezactiva funcția de ionizare după descurcare, apăsați tasta
Ioni. Indicatorul de funcționare se stinge.

Ionizačný difuzér

VIGYÁZAT
• 	 Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz a készülékbe. Ha ez mégis előfordulna, vegye ki az elemeket és csak
akkor használja ismét a készüléket, ha az már teljesen megszáradt.
• 	 A készülék károsodásának elkerülése érdekében tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
• 	 Védje a készüléket az ütközéstől, a nedvességtől, a portól, a vegyszerektől és az
erős hőmérséklet-ingadozásoktól, és ne tartsa hőforrások (kályhák, fűtőtestek)
közelében.
• 	Használat után tisztítsa meg a készüléket puha, kissé megnedvesített ronggyal.
Erős szennyeződés esetén a rongyot enyhén szappanos vízzel is megnedvesítheti. Ne használjon súroló
hatású tisztítószereket.

2. 	Fésülje haját a tövektől a végek felé. A még rugalmasabb eredmény
érdekében ismételje meg a folyamatot0. A hajvégeken található kócok
eltávolításához tartsa szorosan a tincset, és fésülje a hajvéget, amíg
az ki nem kócolódik. Ekkor ügyeljen, hogy ne húzza a hajtöveit.

2. 	Periați-vă părul de la rădăcină până la vârfuri. Pentru un rezultat mai
neted, repetați procesul. Pentru descurcarea vârfurilor părului, întindeți
șuvița și periați vârfurile părului până când se descurcă. Aveți grijă să
nu smulgeți firul de păr.

Prevádzkový ukazovateľ

9. Tisztítás és karbantartás
Sörték

MEGJEGYZÉS
Ha haját ionfunkció segítségével fésüli, ügyeljen arra, hogy az száraz legyen. Az ionfunkció csak
száraz haj esetén működik.
Ha haja hullámos, rövid, igénybevett vagy sérült, az csökkentheti az enyhén csillogó hatást.

INDICAȚIE
Asigurați-vă că părul este uscat atunci când vă descurcați părul cu ajutorul funcției de ionizare.
Funcția de ionizare este eficientă numai pe păr uscat.
În cazul în care aveți un păr ondulat, scurt, degradat sau deteriorat, efectul lucios produs de
aceasta poate fi redus.

Uvoľňovacie tlačidlo

Ionkibocsátás

Ionok gomb

• Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, scoateți
bateriile și utilizați aparatul abia după ce s-a uscat complet.
• 	 Pentru a preveni defectarea aparatului, scoateți bateriile din acesta înainte de
curățare.
• 	 Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).
• 	 Curățați aparatul după utilizare folosind o cârpă moale, ușor umezită. În cazul
murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu leșie de săpun fără acțiune puternică. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

7. Punerea în funcțiune

6. Popis prístroja

Működési üzemmód kijelző

6. Popis prístroja
Uvoľňovacie tlačidlo

POZOR

Prevádzkový ukazovateľ
Ionizačné tlačidlo

• Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak by sa tento prípad predsa vyskytol,
vyberte batérie a prístroj začnite opäť používať až po jeho úplnom vysušení.
• Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, vyberte pred čistením batérie.
• Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie
telesá).
• Po každom použití vyčistite prístroj jemnou, zľahka navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

10. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu
s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo
vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa
obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných
nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona
máte povinnosť batérie likvidovať.
Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: Pb = batéria obsahuje
olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

11. Technické údaje
• Model: HT10
• Batérie: 2× 1,5 V batérie AAA

Ionizačný difuzér
Štetiny

7. Uvedenie do prevádzky
Vloženie batérií
1. Stlačte tlačidlo odblokovania.
2. Kryt priestoru na batérie potiahnite smerom nahor.
3. Do priehradky na batérie vložte batérie, ktoré sú
súčasťou dodávky. Pri vkladaní batérií dbajte na
správnu polaritu (+/-).
4. Opäť zatvorte kryt priehradky na batérie.

8. Obsluha
Česanie vlasov

• Trieda ochrany II
• Hmotnosť cca 90 g

• Rozmery: 12,0 × 7,4 × 5,4 cm
Chyby a zmeny vyhradené

1. Na aktiváciu ionizačnej funkcie stlačte ionizačné tlačidlo. Ukazovateľ prevádzky zasvieti. Z ionizačného difuzéra teraz prúdia záporné ióny, ktoré
pôsobia proti statickému náboju vlasov. Takto sa zabráni, aby staticky
nabité vlasy neúmyselne odstávali. Iónový difuzér vydáva tichý šum,
ktorý vytvára zabudovaný iónový generátor.

9. Čistenie a údržba
POZOR
• 	 Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak by sa tento prípad predsa vyskytol,
vyberte batérie a prístroj začnite opäť používať až po jeho úplnom vysušení.
• 	 Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, vyberte pred čistením batérie.
• 	 Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie
telesá).
• 	Po každom použití vyčistite prístroj jemnou, zľahka navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom.
Nepoužívajte práškové čistiace prostriedky.

10. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie zahodiť do
domového odpadu. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo
vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte
na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Upotrebené, úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených
zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo
zákona ste povinný zlikvidovať batérie.
Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: Pb = batéria obsahuje
olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

11. Technické údaje
• Model: HT10
• Batérie: 2 x 1,5 V batérie AAA

• Trieda ochrany II
• Hmotnosť cca 90 g

• Rozmery: 12,0 x 7,4 x 5,4 cm
Chyby a zmeny vyhradené

UPOZORNENIE
Ak si vlasy češete pomocou ionizačnej funkcie, dbajte na to, aby boli vlasy suché. Ionizačná funkcia pôsobí len na suché vlasy.
Ak máte natočené, namáhané alebo poškodené vlasy, bude efekt hodvábneho lesku u vás menší.
2. 	Vlasy prečešte od korienkov smerom ku končekom. Pre ešte viac hladké
vlasy proces zopakujte. Aby ste rozčesali zamotané končeky vlasov,
podržte prameň vlasov v ruke a končeky vlasov viackrát prečešte, kým
sa nerozmotajú. Dbajte pritom na to, aby ste vlasy neťahali až od korienkov.
3. Na vypnutie ionizačnej funkcie po česaní stlačte ionizačné tlačidlo. Ukazovateľ prevádzky zhasne.
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