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HS 7230 SEGURIDAD ______________

██ Lea█este█manual█de█instrucciones█detenidamente█antes█
de█utilizar█el█aparato.█Siga█todas█las█instrucciones█
de█seguridad█para█evitar█daños█debidos█a█un█uso█
indebido.

██ Guarde█el█manual█de█ instrucciones█para█su█uso█
futuro.█ En█ caso█ de█ entregar█ el█ aparato█ a█ un█
tercero,█asegúrese█de█ incluir█ también█el█manual█
de█instrucciones.

██ Este█ aparato█ ha█ sido█ diseñado█ exclusivamente█
para█uso█doméstico.

██ Jamás█utilice█el█aparato█en█la█bañera,█
la█ducha█o█sobre█un█lavabo█lleno█de█
agua.█ Tampoco█ lo█ utilice█ con█ las█
manos█mojadas.

██ No█sumerja█el█aparato█en█agua█ni█deje█que█entre█
en█contacto█con█ella,█incluso█cuando█lo█limpie.

██ No█utilice█el█aparato█cerca█de█duchas,█lavabos█u█
otros█recipientes█que█contengan█agua.

██ Si█va█a█utilizar█el█aparato█en█el█cuarto█de█baño,█es█
muy█importante█que█lo█desenchufe█tras█cada█uso,█
ya█que█la█presencia█de█agua█cerca█del█aparato█
puede█ implicar█un█ riesgo█de█ seguridad,█ incluso█
con█el█aparato█apagado.

██ Como█ medida█ de█ seguridad█ adicional,█ le█
recomendamos█ la█ instalación█ en█ el█ circuito█
eléctrico█de█su█cuarto█de█baño█de█un█dispositivo█
de█protección█accionado█por█corriente█ residual█
(RCD)█cuya█corriente█residual█nominal█de█disparo█
no█supere█los█30█mA,█si█aún█no█dispone█de█uno.█
Consulte█a█su█electricista.

██ El█ aparato█ puede█ alcanzar█ temperaturas█
elevadas.█ Nunca█ deje█ sus█ cabellos█ entre█ las█
placas█cerámicas█más█de█unos█pocos█segundos.

██ Evite█que█las█placas█calientes█entren█en█contacto█
con█su█rostro,█cuello█o█cabeza.

██ No█cubra█nunca█el█aparato█con█toallas█u█objetos█
similares.

██ Jamás█coloque█el█aparato█sobre█cojines█mullidos█
o█mantas█mientras█lo█esté█usando.

██ Desenchufe█el█aparato█tras█su█uso.█No█desconecte█
el█enchufe█tirando█del█cable.█Deposite█el█aparato█
sobre█una█superficie█resistente█al█calor█y█deje█que█
se█enfríe.

██ No█use█el█aparato█si█observa█daños█visibles█en█él█
o█en█el█cable█de█alimentación.

██ Los█ electrodomésticos█ GRUNDIG█ cumplen█ con█
todas█ las█ normas█de█ seguridad█aplicables;█ por█
esta█ razón,█ si█ el█ cable█ de█ alimentación█ está█
dañado,█para█evitar█cualquier█peligro█deberá█ser█
reparado█o█sustituido█por█un█servicio█técnico.█Los█
trabajos█de█reparación█defectuosos█o█realizados█
por█ personas█ no█ cualificadas█ puede█ causar█
peligros█y█riesgos█para█el█usuario.

██ Asegúrese█de█que█no█exista█peligro█de█que█pueda█
tirarse█accidentalmente█del█cable█de█corriente█o█
de█que█alguien█tropiece█con█él█mientras█el█aparato█
esté█en█uso.

██ No█enrolle█el█ cable█de█alimentación█alrededor█
del█ aparato,█ ya█ que█ podría█ causarle█ daños.█
Compruebe█de█vez█en█cuando█que█ni█el█cable█de█
alimentación█ni█el█aparato█presenten█daños.

██ Jamás█utilice█el█aparato█en█lugares█con█materiales█
u█objetos█combustibles█o█inflamables,█o█cerca█de█
ellos.█No█deje█que█el█aparato█entre█en█contacto█o█
quede█cubierto█por█materiales█inflamables█como█
cortinas,█tejidos,█etc.█Asegúrese█de█que█el█aparato█
esté█ siempre█a█una█distancia█prudencial█de█ los█
materiales█y█objetos█inflamables.█

██ No█coloque█papel,█cartulina,█plástico█o█cualquier█
otra█superficie█inflamable█o█pulida█sin█protección█
debajo█del█aparato.█

██ No█utilice█el█aparato█al█aire█libre.
██ Mantenga█el█aparato█ fuera█del█alcance█de█ los█
niños.

██ Pueden█usar█el█aparato█ los█niños█a█partir█de█8█
años█y█las█personas█con█las█capacidades█físicas,█
sensoriales█ lo█ hagan█bajo█ supervisión█o█ hayan█
recibido█ instrucciones█ para█ un█ uso█ seguro█ y█
comprendan█los█riesgos█implicados.█No█deje█que█
los█niños█jueguen█con█el█aparato,█ni█que█lleven█a█
cabo█su█limpieza█o█mantenimiento█sin█vigilancia.

██ No█ desmonte█ el█ aparato█ bajo█ ninguna█
circunstancia.█ No█ se█ admitirá█ reclamación█ de█
garantía█ alguna█ por█ daños█ causados█ por█ un█
manejo█inadecuado.

██ Compruebe█si█el█voltaje█que█se█indica█en█la█placa█
de█datos█(ubicada█en█el█mango█del█aparato)█se█
corresponde█ con█ el█ de█ la█ red█ de█ alimentación█
eléctrica█ de█ su█ hogar.█ La█ única█ forma█ de█
desconectar█el█aparato█de█la█red█eléctrica█consiste█
en█desenchufarlo.

██ No█ deje█ el█ aparato█ desatendido█ mientras█ esté█
encendido.

██ La█superficie█exterior█que█rodea█las█placas█puede█
ponerse█muy█caliente.

ESPAÑOL
HS 7230 SÉCURITÉ _________________

Veuillez█lire█attentivement█le█présent█manuel█d’utilisation█
avant█ d’utiliser█ cet█ appareil█!█ Respectez█ toutes█ les█
consignes█de█sécurité█pour█éviter█des█dommages█dus█
à█une█mauvaise█utilisation█!

██ Conservez█ le█ manuel█ d’utilisation█ car█ vous█
pourriez█ en█ avoir█ besoin█ ultérieurement.█ Si█ cet█
appareil█venait█à█changer█de█propriétaire,█veillez█
à█remettre█également█le█manuel█d’utilisation█à█ce█
dernier.

██ Cet█appareil█a█été█conçu█à█des█fins█domestiques█
uniquement.

██ Ne█jamais█utiliser█l’appareil█dans█une█
salle█de█bains,█sous█une█douche,█ni█au-
dessus█d’une█bassine█remplie█d’eau█;█
évitez█également█de█le█manipuler█avec█

des█mains█mouillées.
██ Évitez█de█plonger█l’appareil█dans█l’eau█ou█de█le█mettre█
en█contact█avec█de█l’eau,█même█pendant█le█nettoyage.

██ Évitez█d’utiliser█l’appareil█tout█près█de█l’eau,█dans█
les█baignoires,█les█lavabos█ou█tout█autre█récipient.

██ En█ cas█ d’utilisation█ dans█ une█ salle█ de█ bains,█ il█
convient█de█débrancher█à█la█fin█de█l’opération█car█
toute█proximité█avec█de█l’eau█présente█toujours█un█
risque,█même█si█l’appareil█est█hors█tension.

██ S’il█n’est█pas█déjà█en█cours█d’utilisation,█pour█une█
protection█ complémentaire,█ il█ est█ recommandé█
d’installer█ un█ dispositif█ de█ protection█ à█ courant█
résiduel█ avec█ un█ courant█ de█ fonctionnement█
résiduel█nominal█inférieur█à█30█mA█dans█le█circuit█
électrique█ de█ votre█ salle█ de█ bains.█ Demandez█
conseil█à█votre█électricien.

██ L’appareil█ peut█ devenir█ très█ chaud.█ Ne█ laissez█
jamais█vos█cheveux█entre█les█plaques█céramiques█
pendant█plus█de█quelques█secondes.

██ Ne█ laissez█ pas█ les█ plaques█ chaudes█ être█ au█
contact█du█visage,█du█cou,█ou█de█la█tête.

██ Ne█ jamais█ couvrir█ l’appareil█avec█une█ serviette█
par█exemple.

██ Ne█jamais█installer█l’appareil█sur█des█couvertures█
ou█des█coussins█doux█pendant█le█fonctionnement█
de█l’appareil.

██ Débranchez█ l’appareil█ après█ utilisation.█ Évitez█
de█débrancher█ l’appareil█en█ tirant█ sur█ le█câble.█
Installez█l’appareil█sur█une█surface█résistante█à█la█
chaleur█et█laissez-le█refroidir.

██ Ne█ jamais█ utiliser█ l’appareil█ si█ le█ câble█
d’alimentation█ ou█ l’appareil█ lui-même█ est█
visiblement█endommagé.

██ Nos█appareils█ménagers█de█marque█GRUNDIG█
respectent█ les█ normes█ de█ sécurité█ applicables.█
Par█ conséquent,█ si█ l’appareil█ ou█ le█ cordon█
d’alimentation█est█endommagé,█vous█devez█le█faire█
réparer█ou█remplacer█par█un█centre█de█maintenance█
autorisé█afin█d’éviter█tout█danger.█Des█réparations█
défectueuses█et█non█professionnelles█peuvent█être█
sources█de█danger█et█de█risque█pour█l’utilisateur.

██ Assurez-vous█qu’il█n’y█a█aucun█danger█de█tension█
accidentelle█ sur█ le█ câble█d’alimentation█ou█que█
quelqu’un█ puisse█ se█ prendre█ les█ pieds█ dedans█
lorsque█l’appareil█est█en█marche.

██ N’enroulez█jamais█le█câble█d’alimentation█autour█
de█l’appareil█au█risque█de█l’endommager.█Vérifiez█
régulièrement█le█câble█d’alimentation█et█l’appareil█
pour█un█éventuel█dommage█visuel.

██ Ne█ jamais█ utiliser█ l’appareil█ à█ l’intérieur█ ou█ à█
proximité█d’endroits,█de█matières█et█de█meubles█
combustibles█ et█ inflammables.█ Évitez█ de█ laisser█
l’appareil█ être█ couvert█ ou█ être█ au█ contact█ des█
matières█ inflammables█ comme█ les█ rideaux,█ les█
textiles,█les█murs,█etc.█Veuillez█vous█assurer█qu’il█est█
toujours█tenu█à█distance█raisonnable█des█matières█
et█des█meubles█inflammables.█

██ Évitez█ d’utiliser█ du█ papier,█ du█ carton,█ ou█ du█
plastique█sous█l’appareil.█

██ Ne█jamais█utiliser█l’appareil█en█extérieur.
██ Veillez█à█toujours█tenir█l’appareil█hors█de█portée█
des█enfants.

██ Cet█appareil█peut█être█utilisé█par█des█enfants█de█8█ans█
et█plus█et█des█personnes█dont█les█capacités█physiques,█
sensorielles█ou█mentales█sont█réduites█ou█n’ayant█pas█
suffisamment█d’expérience█ou█de█connaissances█si█
une█personne█chargée█de█la█sécurité█les█surveille█ou█
leur█apprend█à█utiliser█ le█produit█en█ toute█sécurité█
et█en█étant█conscients█des█dangers█y█afférents.██Les█
enfants█ne█doivent█pas█jouer█avec█cet█appareil.█Le█
nettoyage█et█l’entretien█d’utilisation█ne█doivent█pas█
être█effectués█par█des█enfants█sans█surveillance.

██ N’ouvrez█ en█ aucun█ cas█ l’appareil.█ Aucune█
réclamation█au█titre█de█la█garantie█ne█sera█acceptée█
pour█ les█ dégâts█ résultats█ d’une█ manipulation█
incorrecte.

██ Assurez-vous█que█ la█ tension█de█ secteur█ figurant█
sur█ la█ plaque█ signalétique█ (sur█ le█ manche█ de█
l’appareil)█correspond█à█votre█alimentation█secteur█
locale.█Le█seul█moyen█de█déconnecter█l’appareil█
du█secteur█consiste█à█le█débrancher.

██ Ne█laissez█pas█l’appareil█sans█attention█quand█il█
est█allumé.

██ La█surface█externe█autour█des█plaques█peut█devenir█
très█chaude.

FRANÇAIS
HS 7230 BEZPIECZEŃSTWO ________

Przed█ użyciem█ tego█ urządzenia█ prosimy█
uważnie█ przeczytać█ tę█ instrukcję█ obsługi!█ Prosimy█
przestrzegać█ wszystkich█ instrukcji█ zachowania█
bezpieczeństwa,█ aby█ uniknąć█ szkód█ z█ powodu█
nieprawidłowego█użytkowania!

██ Prosimy█ zachować█ tę█ instrukcję█ do█ wglądu█
w█ przyszłości.█ W█ przypadku█ przekazania█
urządzenia█ innej█ osobie,█ należy█ koniecznie█
dołączyć█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█tego█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█resztkowym█(RCD)█
o█prądzie█znamionowym█nie█przekraczającym█30█
mA.█Należy█skorzystać█z█pomocy█elektryka.

██ Urządzenie█ to█ może█ się█ bardzo█ nagrzać.█
Nie█ wolno█ wkładać█ włosów█ pomiędzy█ płytki█
ceramiczne█na█dłużej█niż█kilka█sekund.

██ Nie█wolno█dopuścić█do█kontaktu█gorących█płytek█
z█twarzą,█szyją,█ani█głową.

██ Urządzenia█tego█nie█wolno█niczym█przykrywać,█
np.█ręcznikiem.

██ Nie█ kładź█ tego█ urządzenia,█ kiedy█ działa,█ na█
miękkiej█poduszce,█ani█kocu.

██ Po█użyciu█wyjmij█wtyczkę█zasilającą█z█gniazdka.█
Nie█ wolno█ wypinać█ z█ gniazda█ ciągnąc█ za█
przewód█zasilający.█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

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

██ Należy█ zadbać,█ aby█ podczas█ używania█ tego█
urządzenia█ nie█ doszło█ do█ przypadkowego█
wyciągnięcia█przewodu█zasilania█ani█potknięcia█
się█o█niego.

██ Nie█owijaj█przewodu█zasilają█wokół█suszarki,█bo█
może█to█go█uszkodzić.█Regularnie█sprawdzaj,█czy█
przewód█zasilający█i█suszarka█nie█są█uszkodzone.

██ Nigdy█nie█używaj█ tego█urządzenia█w█miejscach█
zagrożonych█zapłonem█ani█w█pobliżu█łatwopalnych█
mebli█ i█ materiałów.█ Nie█ wolno█ dopuszczać█
do█ kontaktu█ tego█ urządzenia█ z█ materiałami█
łatwopalnymi,█np.█zasłonami,█tkaninami,█itp.█ani█do█
przykrycia█nimi.█Zwracać█uwagę,█aby█urządzenie█
to█pozostawało█zawsze█w█bezpiecznej█odległości█
od█łatwopalnych█materiałów█i█mebli.█

██ Nie█wolno█kłaść█ tego█urządzenia█na█papierze,█
kartonie█ani█plastiku,█powierzchniach█łatwopalnych█
lub█polerowanych,█nieognioodpornych.█

██ Nie█należy█używać█tego█przyrządu█na█dworze.
██ 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█
pozbawione█ doświadczenia█ i█ wiedzy,█ jeśli█ są█
pod█ nadzorem█ lub█ poinstruowano█ je█ co█ do█
użytkowania█ tego█ urządzenia█ w█ bezpieczny█
sposób█i█rozumieją█związane█z█tym█zagrożenia.█
Dzieci█nie█powinny█bawić█się█tym█urządzeniem.█
Dzieci█ bez█ nadzoru█ nie█ mogą█ go█ czyścić█ ani█
konserwować.

██ W█ żadnym█ przypadku█ nie█ należy█ rozbierać█
tego█ urządzenia.█ Gwarancja█ na█ to█ urządzenie█
nie█ obejmuje█ uszkodzeń█ spowodowanych█
nieprawidłowym█obchodzeniem█się█z█nim.

██ Sprawdź,█ czy█ napięcie█ zasilania█ podane█ na█
tabliczce█znamionowej█ (na█ rączce█urządzenia)█
odpowiada█ napięciu█ w█ miejscowej█ sieci█
zasilającej.█Jedynym█sposobem█odłączenia█tego█
urządzenia█ od█ zasilania█ jest█ wyjęcie█ wtyczki█ z█
gniazdka.

██ Nie█wolno█pozostawiać█urządzenia█bez█nadzoru,█
gdy█jest█włączone.

██ Powierzchnia█zewnętrzna█wokół█płytek█może█się█
bardzo█nagrzać.

POLSKI
HS 7230 SICHERHEIT ______________
DEUTSCH

Lesen█ Sie█ diese█ Bedienungsanleitung█ sorgfältig,█
bevor█ Sie█ das█ Gerät█ benutzen!█ Befolgen█ Sie█ alle█
Sicherheitshinweise,█ um█ Schäden█ wegen█ falscher█
Benutzung█zu█vermeiden!

██ Bewahren█ Sie█ die█ Bedienungsanleitung█ zum█
späteren█ Nachschlagen█ auf.█ Sollte█ das█ Gerät█
an█ Dritte█ weitergegeben█ werden,█ muss█ diese█
Bedienungsanleitung█ebenfalls█mit█ausgehändigt█
werden.

██ Das█ Gerät█ ist█ nur█ für█ den█ privaten█ Gebrauch█
bestimmt.

██ Das█Gerät█nie█ im█Badezimmer,█unter█
der█ Dusche█ oder█ über█ einem█ mit█
Wasser█ gefüllten█ Waschbecken█
benutzen;█ nicht█mit█ feuchten█Händen█

verwenden.
██ Das█ Gerät█ nicht█ in█ Wasser█ tauchen█ oder█ mit█
Wasser█in█Berührung█kommen█lassen;█auch█nicht█
während█der█Reinigung.

██ Gerät█ nicht█ in█ der█ Nähe█ von█ Wasser,█ in█
Badewannen,█ Waschbecken█ oder█ anderen█
Gefäßen█verwenden.

██ Bei█ Verwendung█ des█ Gerätes█ im█ Badezimmer:█
Nach█ jeder█ Benutzung█ Netzstecker█ ziehen,█ da█
jegliches█Wasser█ in█der█Nähe█des█Gerätes█eine█
Gefahr█ darstellen█ kann,█ selbst█ wenn█ das█ Gerät█
ausgeschaltet█ist.

██ Falls█ nicht█ vorhanden,█ sollte█ eine█ Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung█ für█ zusätzlichen█ Schutz█ mit█
einem█ Bemessungsfehlerstrom█ von█ nicht█ mehr█
als█ 30█ mA█ in█ dem█ elektrischen█ Kreislauf█ Ihres█
Badezimmers█ installiert█ werden.█ Bitte█ einen█
Elektriker█kontaktieren.

██ Das█Gerät█kann█sehr█heiß█werden.█Haarsträhne█
niemals█ länger█ als█ wenige█ Sekunden█ zwischen█
den█Platten█halten.

██ Darauf█achten,█dass█die█heißen█Platten█nicht█mit█
Gesicht,█Hals█oder█Kopf█in█Berührung█kommen.

██ Gerät█niemals█abdecken,█z.█B.█mit█einem█Handtuch.
██ Das█ Gerät█ während█ des█ Betriebs█ niemals█ auf█
weichen█Polstern█oder█Decken█ablegen.

██ Nach█ der█ Benutzung█ Netzstecker█ ziehen.█
Netzstecker█ nicht█ am█ Kabel█ aus█ der█ Steckdose█
ziehen.█ Gerät█ auf█ einer█ hitzebeständigen█
Unterlage█ablegen█und█abkühlen█lassen.

██ Das█Gerät█darf█nicht█in█Betrieb█genommen█werden,█
wenn█es█sichtbare█Schäden█aufweist.

██ Unsere█GRUNDIG█Haushaltsgeräte█entsprechen█
den█ geltenden█ Sicherheitsnormen.█ Wenn█ das█
Gerät█oder█das█Netzkabel█beschädigt█ist,█muss█es█
von█einem█autorisierten█Service-Zentrum█repariert█
oder█ ausgetauscht█ werden,█ um█ Gefährdungen█
zu█ vermeiden.█ Fehlerhafte█ oder█ unqualifizierte█
Reparaturen█können█Gefahren█und█Risiken█für█den█
Benutzer█verursachen.

██ Anschlusskabel█ so█ verlegen,█ dass█ ein█
unbeabsichtigtes█ Ziehen█ daran█ bzw.█ ein█
Darüberstolpern█nicht█möglich█ist.

██ Netzkabel█ niemals█ um█ das█ Gerät█ wickeln,█ da█
dies█ Schäden█ verursachen█ kann.█ Netzkabel█
regelmäßig█auf█sichtbare█Beschädigungen█prüfen.

██ Das█ Gerät█ nie█ an█ oder█ in█ der█ Nähe█ von█
brennbaren,█ entzündlichen█ Orten█ oder█ Möbeln█
benutzen.█ Darauf█ achten,█ dass█ das█ Gerät█ nicht█
mit█ brennbaren█ Materialien,█ wie█ Vorhängen,█
Textilien,█Wänden█etc.,█in█Berührung█kommt█oder█
damit█bedeckt█wird.█Bitte█sicherstellen,█dass█sich█
das█Gerät█ immer█ in█einem█sicheren█Abstand█zu█
brennbaren█Materialien█und█Möbeln█befindet.█

██ Papier,█Pappe,█Kunststoff,█brennbare,█ungeschützte█
polierte█ Oberflächen█ nicht█ als█ Unterlage█
verwenden.█

██ Gerät█niemals█im█Freien█benutzen.
██ Gerät█immer█von█Kindern█fernhalten.
██ Dieses█ Gerät█ kann█ von█ Kindern█ ab█ 8█ Jahren█
sowie█von█Personen█mit█ reduzierten█physischen,█
sensorischen█ oder█ mentalen█ Fähigkeiten█ oder█
Mangel█an█Erfahrung█und/oder█Wissen█benutzt█
werden,█ wenn█ sie█ beaufsichtigt█ oder█ bezüglich█
des█sicheren█Gebrauchs█des█Gerätes█unterwiesen█
wurden█und█die█daraus█resultierenden█Gefahren█
verstanden█haben.█Kinder█dürfen█nicht█mit█ dem█
Gerät█spielen.█Reinigung█und█Benutzer-Wartung█
dürfen█nicht█durch█Kinder█durchgeführt█werden,█
es█sei█denn,█sie█sind█beaufsichtigt.

██ Gerät█ unter█ keinen█ Umständen█ öffnen.█ Für█
Schäden█aufgrund█von█ falscher█Benutzung█wird█
keine█Haftung█übernommen.

██ Prüfen,█ ob█ die█ Spannung█ am█ Typenschild█ (am█
Gerätegriff)█ mit█ der█ Spannung█ Ihrer█ örtlichen█
Stromversorgung█ übereinstimmt.█ Die█ einzige█
Möglichkeit,█das█Gerät█von█der█Stromversorgung█
zu█trennen,█ist█den█Netzstecker█zu█ziehen.

██ Gerät█ im█ eingeschalteten█ Zustand█ nicht█
unbeaufsichtigt█lassen.

██ Die█Flächen█rund█um█die█Platten█können█sich█stark█
erhitzen.

HS 7230 SICUREZZA _______________

Leggere█questo█manuale█di█istruzioni█completamente█
prima█di█ usare█questo█apparecchio!█Seguire█ tutte█ le█
istruzioni█di█sicurezza█per█evitare█danni█dovuti█all’uso█
non█corretto!

██ Conservare█il█manuale█di█istruzioni█per█uso█futuro.█
Se█l’apparecchio█viene█trasferito█a█terzi,█assicurarsi█
di█includere█anche█il█manuale█di█istruzioni.

██ L’apparecchio█ è█ destinato█ solo█ ad█ un█ uso█
domestico.

██ Non█ usare█ mai█ l’apparecchio█ in█
bagno,█nella█doccia█o█su█un█lavandino█
pieno█di█acqua;█non█usarlo█con█mani█
bagnate.

██ Non█ immergere█ l’apparecchio█ in█ acqua█ né█
lasciarlo█entrare█in█contatto█con█acqua,█nemmeno█
durante█la█pulizia.

██ Non█ usare█ l’apparecchio█ vicino█ a█ vasche,█
lavandini█o█altri█recipienti.

██ Se█l’apparecchio█è█usato█in█bagno,█è█importante█
che█ la█ spina█ sia█ scollegata█ dopo█ l’uso,█ poiché█
l’acqua█ nelle█ vicinanze█ dell’apparecchio█
rappresenta█ comunque█ un█ rischio,█ anche█ se█
l’apparecchio█stesso█è█spento.

██ Se█non█è█già█in█uso,█si█consiglia█di█ installare█un█
dispositivo█di█protezione█dalle█correnti█di█guasto█
(RCD)█ come█ protezione█ aggiuntiva█ con█ una█
corrente█operativa█residua█valutata█non█superiore█
a█30█mA█nel█circuito█elettrico█del█bagno.█Chiedere█
consiglio█all’elettricista.

██ L’apparecchio█può█diventare█molto█ caldo.█Non█
mettere█mai█i█capelli█tra█le█piastre█in█ceramica█per█
più█di█pochi█secondi.

██ Non█consentire█mai█alle█piastre█calde█di█toccare█
viso,█collo█o█testa.

██ Non█coprire█mai█l’apparecchio,█per█esempio█con█
un█asciugamano.

██ Non█mettere█mai█l’apparecchio█su█cuscini█morbidi█
o█coperte█durante█il█funzionamento.

██ Scollegare█ l’apparecchio█ dopo█ l’uso.█ Non█
scollegare█ la█ spina█ tirando█ il█ cavo.█ Mettere█
l’apparecchio█su█una█superficie█resistente█al█calore█
e█lasciarlo█raffreddare.

██ Non█usare█mai█ l’apparecchio█ se█ l’apparecchio█
stesso█o█il█cavo█di█alimentazione█sono█visibilmente█
danneggiati.

██ Gli█ elettrodomestici█ GRUNDIG█ sono█ conformi█
a█ tutti█ gli█ standard█ sulla█ sicurezza;█ pertanto█ se█
l’apparecchio█ o█ il█ cavo█ di█ alimentazione█ sono█
danneggiati,█ devono█ essere█ riparati█ o█ sostituiti█
da█un█centro█assistenza█per█evitare█danni.█Lavori█
di█ riparazione█errati█o█non█autorizzati█possono█
provocare█danni█e█rischi█per█l’utente.

██ Assicurarsi█che█non█ci█sia█il█rischio█che█il█cavo█di█
alimentazione█possa█essere█tirato█accidentalmente█
o█che█qualcuno█possa█passare█sullo█stesso█quando█
l’apparecchio█è█in█uso.

██ Non█avvolgere█mai█il█cavo█di█alimentazione█intorno█
all’apparecchio█poiché█potrebbe█danneggiarsi.█
Controllare█cavo█di█alimentazione█e█apparecchio█
regolarmente█per█danni█visibili.

██ Non█usare█mai█ l’apparecchio█vicino█a█sostanze█
combustibili,█ in█ luoghi█ con█ materiali█ e█ mobili█
infiammabili.█ Non█ lasciare█ che█ l’apparecchio█
entri█ in█ contatto█ con,█ o█ si█ copra█ di,█ materiali█
infiammabili,█come█tende,█tessuti,█ecc.█Assicurarsi█
che█ l’apparecchio█sia█sempre█ tenuto█a█distanza█
sicura█da█materiali█e█mobili█infiammabili.█

██ Non█ usare█ carta,█ cartone,█ plastica,█ superfici█
verniciate█ infiammabili█ e█ non█ protette█ sotto█
l’apparecchio.█

██ Non█usare█mai█l’apparecchio█all’esterno.
██ Tenere█ sempre█ l’apparecchio█ lontano█ dalla█
portata█dei█bambini.

██ Questo█apparecchio█può█essere█usato█da█bambini█
dagli█ 8█ anni█ in█ su█ e█ da█ persone█ con█ ridotte█
capacità█ fisiche,█sensoriali█o█mentali█o█mancata█
esperienza█o█conoscenze█solo█sotto█supervisione█
o█con█istruzioni█riguardanti█l’uso█dell’apparecchio█
in█ modo█ sicuro█ e█ se█ comprendono█ i█ rischi█ che█
comporta.█ I█ bambini█ non█ devono█ giocare█ con█
l’apparecchio.█Pulizia█e█manutenzione█non█devono█
essere█eseguite█da█bambini█senza█supervisione.

██ Non█smontare█mai█ l’apparecchio.█Non█saranno█
accettate█richieste█di█garanzia█per█danni█provocati█
da█gestione█non█corretta.

██ Controllare█se█ la█ tensione█di█rete█sulla█ targhetta█
informativa█ (sul█ manico█ dell’apparecchio)█
corrisponde█alla█ tensione█di█ rete█ locale.█L’unico█
modo█per█scollegare█ l’apparecchio█dalla█rete█è█
tirare█via█la█spina.

██ Non█lasciare█l’apparecchio█incustodito█quando█è█
acceso.

██ La█ superficie█ esterna█ attorno█ alle█ piastre█ può█
diventare█molto█calda.

ITALIANO
HS 7230 SEGURANÇA _____________

Por█favor,█leia█na█íntegra█manual█de█instruções█antes█
de█ usar█ este█ aparelho!█ Siga█ todas█ as█ instruções█
de█ segurança█ para█ evitar█ danos█ devido█ a█ uso█
inadequado!

██ Guarde█o█manual█de█instruções█para█uso█futuro.█Se█
o█aparelho█for█adquirido█por█terceiros,█assegure█
que█este█manual█de█instruções█é█incluído.

██ O█aparelho█destina-se█apenas█a█uso█doméstico.
██ Nunca█use█o█aparelho█na█banheira,█no█

duche█ ou█ sobre█ um█ lavatório█ com█
água,█nem█o█deverá█operar█as█mãos█
molhadas.

██ Não█mergulhe█o█aparelho█na█água█nem█o█deixe█
entrar█em█contacto█com█água,█mesmo█durante█a█
limpeza.

██ Não█ use█ o█ aparelho█ próximo█ da█ água█ em█
banheiras,█pias█ou█outros█recipientes.

██ Se█o█aparelho█ for█ usado█na█casa█de█banho,█é█
essencial█ que█ a█ ficha█ seja█ retirada█ da█ tomada█
após█a█utilização,█já█que█se█o█aparelho█entrar█em█
contacto█ com█ água█ poderá█ constituir█ um█ risco,█
mesmo█que█esteja█desligado.

██ Se█ainda█não█estiver█em█uso,█para█uma█protecção█
adicional█ recomenda-se█ a█ instalação█ de█ um█
dispositivo█ protector█ accionado█ pela█ corrente█
residual█(RCD)█com█uma█corrente█de█accionamento█
residual█ classificada█ com█ não█ mais█ do█ que█ 30█
mA█no█circuito█eléctrico█da█sua█casa█de█banho.█
Aconselhe-se█com█o█seu█electricista.

██ O█ aparelho█ pode█ ficar█ muito█ quente.█ Nunca█
coloque█o█seu█cabelo█entre█as█placas█de█cerâmica█
durante█mais█do█que█alguns█segundos.

██ Não█permita█que█as█placas█quentes█entrem█em█
contacto█com█o█seu█rosto,█pescoço█ou█cabeça.

██ Nunca█cubra█o█aparelho,█por█exemplo,█com█uma█
toalha.

██ Nunca█ pouse█ o█ aparelho█ sobre█ almofadas█ ou█
colchas█macias█durante█o█seu█funcionamento.

██ Desligue█o█aparelho█da█tomada█após█a█utilização.█
Não█desligue█a█ficha█da█tomada█puxando█pelo█
cabo.█Coloque█o█aparelho█sobre█uma█superfície█
resistente█ao█calor█e█deixe-o█arrefecer.

██ Nunca█use█o█aparelho█ se█o█mesmo█ou█o█cabo█
eléctrico█estiverem█visivelmente█danificados.

██ Os█ nossos█ Aparelhos█ domésticos█ GRUNDIG█
estão█ em█ conformidade█ com█ as█ normas█ de█
segurança█ aplicáveis;█ assim,█ se█ o█ aparelho█ ou█
o█ cabo█ de█ alimentação█ estiverem█ danificados,█
deverão█ ser█ reparados█ ou█ substituídos█ por█ um█
centro█de█assistência█para█evitar█qualquer█perigo.█
Qualquer█ trabalho█ de█ reparação█ mal█ feito█ ou█
não█qualificado█pode█trazer█perigos█e█riscos█ao█
utilizador.

██ Certifique-se█de█que█não█há█qualquer█perigo█do█
cabo█de█alimentação█ser█acidentalmente█puxado█
ou█ de█ alguém█ tropeçar█ sobre█ ele█ quando█ o█
aparelho█estiver█em█uso.

██ Nunca█ dobre█ o█ cabo█ eléctrico█ em█ volta█ do█
aparelho,█ pois█ isso█ pode█ danificá-lo.█ Verifique█
regularmente█o█cabo█eléctrico█e█o█aparelho█para█
danos█visíveis.

██ Nunca█use█o█aparelho█em█ou█próximo█de█locais,█
materiais█ e█ mobília█ combustíveis█ e█ inflamáveis.█
Não█ deixe█ que█ o█ aparelho█ entre█ em█ contacto█
com█ou█ fique█coberto█por█materiais█ inflamáveis█
como█cortinas,█tecidos,█etc.█Certifique-se█de█que█o█
aparelho█seja█mantido█à█uma█distância█segura█de█
materiais█e█equipamentos█inflamáveis.█

██ Não█ use█ papel,█ cartão,█ plástico,█ superfícies█
polidas█ inflamáveis█ e█ desprotegidas█ sob█ o█
aparelho.█

██ Nunca█use█o█aparelho█no█exterior█da█casa.
██ Mantenha█sempre█o█aparelho█fora█do█alcance█de█
crianças.

██ Este█equipamento█pode█ser█usado█por█crianças█
com█ idade█ de█ 8█ anos█ ou█ mais█ e█ por█ pessoas█
com█ capacidades█ físicas,█ sensórias█ ou█ mentais█
reduzidas█ ou█ com█ falta█ de█ experiência█ e█
conhecimento█ se█ forem█ supervisionadas█ ou█
lhes█ tenha█ sido█ dada█ instrução█ a█ respeito█ da█
utilização█do█equipamento█de█um█modo█seguro█
e█que█compreendam█os█perigos█envolvidos.█As█
crianças█não█devem█brincar█com█o█equipamento.█
A█ limpeza█ e█ a█ manutenção█ do█ utilizador█ não█
devem█ ser█ realizadas█ por█ crianças█ sem█ serem█
supervisionadas.

██ Nunca█ desmonte█ o█ aparelho█ em█ circunstância█
alguma.█ Em█ caso█ de█ danos█ resultantes█ de█
intervenções█inadequadas,█o█direito█à█garantia█é█
anulado.

██ Verifique█ se█ a█ voltagem█ da█ corrente█ na█ placa█
de█ características█ (no█ punho█ do█ aparelho)█
corresponde█ao█seu█fornecimento█eléctrico█local.█
A█única█forma█de█desligar█o█aparelho█da█corrente█
é█extrair█a█ficha█da█tomada.

██ Não█ deixe█ o█ aparelho█ sem█ vigilância█ quando█
ligado.

██ A█ superfície█externa█em█volta█das█placas█pode█
tornar-se█muito█quente.

PORTUGUÊS
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Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu lokówki Catwalk 
Collection HS 7230 Hair Styler 
„Straight & Curls".

Prosimy uważnie przeczytać nastę-
pującą instrukcję, aby na wiele lat 
zapewnić sobie pełną satysfakcję z 
użytkowania tego wysokiej jakości 
wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialna po-
stawa!

GRUNDIG przywią-
zuje dużą wagę do 
przestrzegania podpi-
sanych umów dotyczą-
cych warunków pracy 

za godziwe wynagrodzenie, za-
równo wobec naszych pracowni-
ków, jak i dostawców. Zwracamy 
również dużą uwagę do efektyw-
nego wykorzystywania surowców, 
stałego zmniejszania ilości odpadów 
o kilka ton rocznie. Ponadto wszyst-
kie nasze akcesoria są dostępne 
przez co najmniej pięć lat.

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

Regulacja
Patrz ilustracja na str. 3.

A  2x płytki grzewcze powlekane z 
materiału Ceramic Keratin

B  Wyświetlacz (wyświetlanie tem-
peratury)

C  Przyciski nastawiania tempera-
tury (»+«, »–«) (8 poziomów od 
140°C do 210°C)

D  Przycisk »9« do załączania i 
wyłączania lokówki

E  Wysokiej jakości, odporna na wy-
sokie temperatury kosmetyczka z 
odporną na wysokie temperatury 
matą.

F  Przewód zasilający na złączu ob-
rotowym

Funkcje specjalne 
 7 Lokówka ta jest odpowiednia dla 
włosów każdego rodzaju.

 7 Z czterema promiennikami klasy pre-
mium z kryształami Swarowskiego.

 7 Podwójna powłoka ceramiczna 
Color & Shine™ Activator Pre-
mium płytek do układania wło-
sów z zewnętrzną warstwą keraty-
nową zapewnia równomierne na-
grzewanie włosów, a także łatwe 
przesuwanie płytek. W ten spo-
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sób chroni włosy przed napręże-
niami, dodaje blasku ich barwie i 
zapewnia luksusowy połysk.

 7 Modne i elastyczne układa-
nie włosów w gładkie i lśniące 
pasma, profilowane końcówki, a 
także kaskady fal i loków.

 7 Funkcja blokady zapobiega przy-
padkowym zmianom temperatury.

 7 Indywidualna regulacja tempera-
tury w 8 krokach od 140°C do 
210°C, odpowiednio do ro-
dzaju włosów (cienkie, normalne, 
grube).

 7 Nastawiane napięcie zasilające 
w zakresach stosowanych na 
120-240V~, 50/60 Hz - idealne 
także w podróży.

 7 Ogromna wygoda i bezpieczeń-
stwo użytkowania:
– Niebieski ciekłokrystaliczny wy-

świetlacz temperatury
– Funkcja blokady zapobiega przy-

padkowym zmianom temperatury.
– Szybkie nagrzewanie elektro-

niczne - w 30 sekund do 100ºC.
– profesjonalny przewód zasila-

jący o długości 3,0 m z obro-
towym przegubem zapewnia 
swobodę ruchów przy układa-
niu fryzur, wyłącza się automa-
tycznie po 60 minutach

 7 Wysokiej jakości, odporna na wy-
sokie temperatury kosmetyczka 
z odporną na wysokie tempera-
tury matą.

Opcje układania wło-
sów
Przy pomocy tej lokówki można:

7 prostować włosy

7 kształtować końcówki (do we-
wnątrz i na zewnątrz)

7 układać miękkie kaskady fal

Aby dowiedzieć się, jak przy użyciu 
klasycznego modelu prostownicy pro-
stować włosy i układać je w loki pro-
simy odwiedzić: 
www.grundig-hairstyling.de

Lokówka ma indywidualną regulację 
temperatury w zakresie C  od 140°C 
do 210°C. Jest gotowa do użycia po 
ok. 60 sekund.

Zależnie od struktury włosów,  
zalecamy następujące ustawienia:

7 Dla włosów cienkich, porowatych i 
tlenionych: 140°C - 160°C.

7 Dla włosów normalnych:  
170°C - 190°C.

7 Dla włosów mocnych, odpornych i 
grubych: 
200°C - 210°C.
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Przygotowanie
1  Urządzenie należy umieszczać na 

stabilnej, płaskiej i odpornej na 
wysokie temperatury powierzchni.

2  Wsadź wtyczkę przewodu 
zasilającego F   do gniazdka 
ściennego.

Ostrożnie
 7 Nie wolno pozostawiać urzą-
dzenia bez dozoru, jeśli jest włą-
czone do gniazdka.

3  Naciśnij D  na sekundę, aby załą-
czyć lokówkę.
– Zapala się B  wyświetlacz.

4  Nastaw temperaturę przełączni-
kiem C  .
– Niebieski wskaźnik zapala się i 

zaczyna migać, aż lokówka osią-
gnie nastawioną temperaturę.

– Gdy lokówka osiągnie wyma-
ganą temperaturę, niebieska 
lampka przestanie migać i sygnał 
dźwiękowy oznacza, że lokówka 
jest gotowa do użycia.

– Jeśli zmieni się temperaturę w 
trakcie pracy, niebieska lampka 
miga aż do osiągnięcia tej nowej 
nastawionej (wyższej lub niższej) 
temperatury.

OBSŁUGA _____________________________

Uwaga
 7 Jeśli nie zmieniono ustawień, funk-
cja blokady temperatury zosta-
nie automatycznie aktywowana w 
ciągu 5 sekund po załączeniu lo-
kówki.

 7 Kolor lampki LCD zmienia się z 
niebieskiego na czerwony i od-
zywa się sygnał akustyczny.

 7 Aby odblokować przyciski, dwu-
krotnie naciśnij »–« B  w ciągu 2 
sekund.

 7 Upewnij się, że włosy są zupeł-
nie suche.

 7 Przy pierwszym użyciu wybierz naj-
niższe ustawienie temperatury. Stop-
niowo zwiększając temperaturę 
można znaleźć poziom najlepiej od-
powiadający włosom użytkownika.

 7 Do dyspozycji jest 8 poziomów tem-
peratury(140°C = min., 210°C 
= maks.) Lokówka gotowa jest do 
użycia po ok. 60 sekund, podczas 
gdy temperaturę 100° C osiąga w 
ciągu zaledwie 30 sekund.

 7 Maksymalną temperaturę 210 C 
można osiągnąć w zaledwie 3 mi-
nuty. W trakcie nagrzewania trzy-
maj urządzenie w ręku.

 7 Jeśli lokówka nie jest używana przez 
jakiś czas po nagrzaniu, wyłącza 
się automatycznie po 60 minutach.
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5  Po użyciu lokówki, naciśnij D  na se-
kundę, aby ją wyłączyć lokówkę.
– Wyświetlacz B  zgaśnie.

6  Wyjmij wtyczkę przewodu zasilają-
cego F  z gniazdka ściennego.

Układanie włosów w 
fale i loki
1  Grzebieniem lub szczotką wyczesz 

pasmo włosów ok. 3 cm szerokości, 
zaczynając od szyi.

2  Włóż tę część włosów pomiędzy 
płytki  prostujące A  tak blisko na-
sady włosów, jak to tylko możliwe.

3  Obróć lokówkę o 180°, aby włosy 
owinęły sie na nim na całej długości 
płytek grzewczych A .

4  Obracając, powoli przeciągaj lo-
kówkę w stronę końców włosów.
– Lok tworzy się, gdy lokówkę prze-

ciągnie się w dół do końców wło-
sów i wysunie włosy z niego.

5  Powtarzaj ten zabieg dla kolejnych 
pasm włosów.

6  Po użyciu lokówki, naciśnij D  na se-
kundę, aby ją wyłączyć lokówkę.
– Wskaźnik trybu pracy B  znika.

7  Wyjmij wtyczkę przewodu zasilają-
cego F  z gniazdka ściennego.

Ostrożnie
 7 Pozostaw lokówkę w bezpiecz-
nym miejscu, aby ostygła.

OBSŁUGA _____________________________

 7 W trakcie układania pasma włosów 
powinny być wyrównane, aby unik-
nąć zagięć na części ich długości.

 7 Jak w przypadku wszystkich pro-
stownic, które nagrzewają się do 
wysokich temperatur: stosuj spray 
ochronny, aby nie zniszczyć wło-
sów.

Prostowanie włosów
1  Grzebieniem lub szczotką wyczesz 

pasmo włosów ok. 3 cm szerokości, 
zaczynając od szyi.

2  Włóż tę część włosów pomiędzy  
płytki prostujące A  tak blisko na-
sady włosów, jak to tylko możliwe.

Ostrożnie
 7 Nie dotykaj płytek, bo są bardzo 
gorące.

3  Zamknij płytki prostujące A  a na-
stępnie od razu przesuń lokówkę 
wzdłuż pasma włosów, łagodnie 
poruszając od nasady do czubków. 
Zwracaj uwagę, aby włosy nie za-
pętlały się w supły.

Uwaga
 7 W przypadku włosów sztywnych 
proces ten trzeba być może powtó-
rzyć kilka razy na tym samym pa-
śmie.

4  Powtarzaj ten zabieg dla kolejnych 
pasm włosów.
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Przechowywanie
7 Jeśli nie planujesz używać tego 

urządzenia przez dłuższy czas, 
należy starannie je przechować. 

7 Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta 
z gniazdka, a lokówka zupełnie 
ostygła i jest całkiem sucha. 

7 Nie owijaj przewodu zasilającego 
wokół lokówki. 

7 Przechowuj lokówkę w chłodnym i 
suchym miejscu. 

7 Lokówkę należy chronić przed do-
stępem dzieci. 

INFORMACJE __________________________

Czyszczenie i 
konserwacja
1  Wyłącz lokówkę i wyciągnij 

wtyczkę przewodu zasilającego F   
z gniazdka w ścianie.

2  Przed czyszczeniem pozostaw lo-
kówkę do ochłodzenia. Ponieważ 
bardzo się nagrzewa, stygnięcie 
może potrwać do 45 minut.

3  Urządzenie czyścić wyłącznie wil-
gotną, miękką ściereczką.

Ostrożnie
 7 Urządzenia tego ani przewodu za-
silającego, nie wolno wkładać do 
wody ani żadnego innego płynu. 
Nie wolno używać żadnych środ-
ków czyszczących. 

 7 Urządzenie pozostawiaj do wysty-
gnięcia na odpornej na wysokie 
temperatury, bezpiecznej i płaskiej 
powierzchni. 

Uwaga 
 7 Przed użyciem tak oczyszczonego 
urządzenia dokładnie wytrzyj do 
sucha wszystkie jego części mięk-
kim ręcznikiem. 
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INFORMACJE __________________________

Uwaga dot. ochrony 
środowiska
Wyrób ten wykonano z części i ma-
teriałów wysokiej jakości, które 
mogą być odzyskane i użyte jako su-
rowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowa-
nia nie należy zatem po-
zbywać sie go razem z in-
nymi odpadkami domo-
wymi. Należy przekazać 

je do punktu zbiórki urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych na su-
rowce wtórne. Wskazuje na to ten 
symbol umieszczony na wyrobie, in-
strukcji obsługi i opakowaniu.

Informacje o najbliższym punkcie 
zbiórki można uzyskać u miejsco-
wych władz.

Odzyskując surowce z używanych 
wyrobów pomagamy chronić środo-
wisko naturalne.

Dane techniczne
Wyrób ten jest zgodny z Dy-
rektywami Europejskimi 

2004/108/WE, 2006/95/WE 
oraz 2009/125/WE.

Zasilanie: 
120–240 V~, 50/60 Hz

Moc: 
35 W

Zastrzega się prawo do wprowa-
dzania modyfikacji konstrukcji i 
danych technicznych.
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