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BEZPIECZEŃSTWO	__________________________

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie 
przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy przestrze-
gać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeń-
stwa, aby uniknąć szkód z powodu nieprawidło-
wego użytkowania!

 █ Instrukcję tę należy zachować do wglądu w 
przyszłości. W przypadku przekazania urzą-
dzenia innej osobie, należy koniecznie dołą-
czyć tę instrukcję.

 █ Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do 
użytku domowego.

 █ Nie wolno używać tego urządzenia, w kąpieli, 
pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą  
umywalką, a także nie należy go obsługiwać 
mokrymi dłońmi.

 █ Urządzenia tego nie wolno zanurzać w 
wodzie, ani dopuszczać do jego kontaktu z 
wodą, nawet przy jego czyszczeniu.

 █ Nie używaj urządzenia w pobliżu wody w 
wannie, umywalce, czy innych naczyniach.

 █ Gdy urządzenia tego używa się w łazience, 
należy pamiętać, aby po jego użyciu wyjąć 
wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ 
zawsze, gdy znajduje się w pobliżu wody, 
powstaje niebezpieczeństwo, nawet gdy się je 
wyłączy.

 █ Jeśli urządzenie to nie jest już używane, w 
celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się 
zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w 
łazience zabezpieczenia przed prądem reszt-
kowym (RCD) o prądzie znamionowym nie 
przekraczającym 30 mA. Należy skorzystać z 
pomocy elektryka.

 █ Nigdy nie wolno kłaść pracującego urządze-
nia na miękkich poduszkach, czy kocach.

 █ Gdy urządzenie działa, zwracaj uwagę na to, 
aby otwory wlotu i wylotu powietrza nie były 
czymś przykryte.

 █ Urządzenie wyposażone jest w system zabez-
pieczenia przed przegrzaniem.

 █ Po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno 
wypinać z gniazda ciągnąc za przewód zasila-
jący. Urządzenie należy kłaść na odpornej na 
wysoką temperaturze powierzchni i pozostawić 
do ostygnięcia.

 █ Urządzenia tego nie wolno używać, jeśli ono 
samo lub przewód zasilający są widocznie 
uszkodzone

 █ Nigdy nie owijaj przewodu zasilają wokół urzą-
dzenia, bo może to go uszkodzić. Regularnie 
sprawdzaj, czy przewód zasilający i urządzenie 
nie są uszkodzone. 

 █ Sprzęty gospodarstwa domowego firmy 
GRUNDIG spełniają obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, a zatem jeśli urządzenie lub 
przewód zasilający ulegną uszkodzeniu, należy 
je naprawić lub wymienić w serwisie, aby unik-
nąć wszelkich zagrożeń. Błędna lub niefachowa 
naprawa może powodować zagrożenie dla 
użytkowników. 

 █ Urządzenie to należy chronić przed dostępem 
dzieci. 

 █ Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie 
i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozba-
wione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nad-
zorem lub poinstruowano je co do użytkowania 
tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozu-
mieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie 
powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez 
nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.

 █ W żadnym przypadku nie wolno demontować 
tego urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawi-
dłowym obchodzeniem się z nim.

 █ Do uzyskania idealnych rezultatów potrzeba 
strumienia ciepłego powietrza. Prosimy za-
uważyć, że metalizowana szczotka może się 
nagrzać do skrajnych temperatur w trakcie 
długotrwałego lub intensywnego użytkowania. 
Aby uniknąć urazu, dobieraj czas użytkowania 
odpowiednio do zastosowanych akcesoriów.



32 POLSKI

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu lokówki HS 6280 Catwalk 
Collection Curls & Volume Hair Styler. 

Prosimy uważnie przeczytać następującą instruk-
cję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satys-
fakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wy-
robu firmy  GRUNDIG.

Odpowiedzialna	postawa!
GRUNDIG przywiązuje dużą 
wagę do przestrzegania podpisa-
nych umów dotyczących warun-
ków pracy za godziwe 
wynagrodzenie, zarówno wobec 
naszych pracowników, jak i do-

stawców. Zwracamy również dużą uwagę do 
efektywnego wykorzystywania surowców, stałego 
zmniejszania ilości odpadów o kilka ton rocznie. 
Ponadto z wszystkich produkowanych przez nas 
urządzeń można korzystać przez co najmniej 
pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć.
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Regulacja	i	budowa
Patrz ilustracja na str. 3.

A  Zdejmowane szczotki thermo w podwójną po-
włoką ceramiczną i keratynową (przystawki 
do układania włosów)

B  Przycisk rozwijania

C  Uchwyt do zdejmowania przystawki do ukła-
dania włosów (z tyłu aparatu)

D  Blokowany przycisk zimnego podmuchu

E  Załącza i wyłącza aparat. Do nastawiania 
dwóch poziomów temperatury i dmuchawy

F  lampka LED jonizacji

G  Ucho

H  Kratka wlotu powietrza

I  Przewód sieciowy z oczkiem do zawieszania 
aparatu.

Akcesoria
1  Szczotka thermo średnia ø 25 mm

2  Szczotka thermo duża ø 38 mm

3  Szczotka thermo bardzo duża ø 50 mm

OPIS	OGÓLNY	_______________________________
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Ustawienia	
Urządzenie to ma następujące ustawienia:

Przełącznik	poziomu	dmuchawy/	tem-
peratury	 E  
– 	0	: Wył.

– 1	: Łagodny strumień powietrza i umiarko-
wana temperatura delikatnego suszenia i 
układania

– 2	: Łagodny strumień powietrza i wysoka tem-
peratura szybkiego suszenia i układania

Podmuch	zimnego	powietrza D

– ❄:  Przerywa nagrzewanie podmuchem 
zimnego powietrza

Wymiana	przystawek
1		Zdejmij załączoną przystawkę do układania 

włosów A  przyciskając uchwyt (z tyłu apa-
ratu) C  i obracając szczotkę do gorącego 
powietrza lekko w prawo.

2		Załóż inną przystawkę do układania włosów, 
tak aby wyrównać względem siebie wgłębie-
nie i uchwyt C  (z tyłu aparatu)i lekko obróć 
w lewo, aż klikną.

Uwaga
 █ Wielkość loków zależy od średnicy przy-
stawki. patrz "Funkcje specjalne".

 █ Wszystkie trzy szczotki thermo mają funkcję 
odkręcania roll out

Obsługa	
Sprawdź, czy napięcie zasilania podane na 
tabliczce znamionowej (na rączce urządze-
nia) odpowiada napięciu w miejscowej sieci 
zasilającej.

1		Po umyciu starannie wysusz włosy ręcznikiem.

2		Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego I  
do gniazdka w ścianie.

3		Załącz urządzenie przełącznikiem E   i 
ustaw temperaturę oraz natężenie powietrza 
dmuchawy.

4		W razie potrzeby przerywaj nagrzewanie 
naciskając i przytrzymując przycisk D  (Zimny 
podmuch).

5		Po nakręceniu pasma włosów pozostaw je na 
chwilę na działanie wysokiej temperatury.

6		Rozkręć pasmo włosów, naciskając przycisk 
ich rozkręcania B

– Zwolni to szczotkę i będzie można wykręcić 
ją z włosów.

Uwaga
 █ Przerywa nagrzewanie podmuchem zim-
nego powietrza Pozwala to lepiej i trwalej 
ułożyć fryzurę.

7		Po użyciu wyłącz aparat przyciskiem E  i 
wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego I  z 
gniazdka.

Uwaga
 █ Nie wolno owijać przewodu sieciowego 
wokół aparatu, bo może się od tego znisz-
czyć. Regularnie sprawdzaj, czy przewód 
zasilający i urządzenie nie są uszkodzone.

OBSŁUGA	 ___________________________________
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Czyszczenie	i	konserwacja
1		Wyłącz aparat i wyjmij wtyczkę przewodu 

sieciowego I  z gniazdka w ścianie.

2		Przed czyszczeniem pozostaw aparat, aby 
ostygł. Aparat może bardzo się nagrzać i 
studzenie może trwać do 30 minut.

3		Urządzenie czyść wyłącznie wilgotną, 
miękką ściereczką.

Ostrożnie
 █ Nie wkładaj aparatu ani przewodu zasilają-
cego do wody ani innych płynów. Nie uży-
waj żadnych środków czyszczących.

 █ Urządzenie pozostawiaj do wystygnięcia na 
odpornej na wysokie temperatury, bezpiecz-
nej i płaskiej powierzchni.

Uwaga
 █ Przed użyciem tak oczyszczonego urządze-
nia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie 
jego części miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie
 █ Jeśli jest planowane nieużywanie tego urzą-

dzenia przez dłuższy czas, należy starannie 
je przechować.

 █ Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z 
gniazdka, a urządzenie zupełnie ostygło i 
jest całkiem suche.

 █ Nie owijać przewodu zasilania wokół urzą-
dzenia.

 █ Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym 
miejscu.

 █ Urządzenie należy chronić przed dostępem 
dzieci.

Uwaga	dot.	ochrony	środo-
wiska
Wyrób ten wykonano z części i materiałów wy-
sokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte 
jako surowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowania nie wolno 
zatem wyrzucić go razem z innymi od-
padami domowymi. Należy przekazać 
je do punktu zbiórki urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych na surowce 

wtórne.
Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wy-
robie, instrukcji obsługi i opakowaniu.
Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można 
uzyskać u miejscowych władz.
Odzyskując surowce z używanych wyrobów po-
magamy chronić środowisko naturalne.

Dane	techniczne
Produkt spełnia wymagania dyrektyw 
europejskich 2004/108/EC, 
2006/95/EC and 2009/125/EC.

Zasilanie: 230 V ‒ 240 V~, 50 Hz
Moc:	1100 - 1200 W
Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfi-
kacji konstrukcji i danych technicznych.

INFORMACJA	________________________________
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