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Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí 

Fén na vlasy Fox ART 
Model:  1303054, 1303055 

 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Pri práci s elektrickými spotrebičmi, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte 
Základný, uvedené nižšie bezpečnostné pokyny. 
 
PŘED POUŽITÍM SI PREŠTUDUJTE VŠETKY NÁVODY. 
 
VÝSTRAHA 
Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných 
nádrží s vodou. 
 
VAROVANIE 
Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod 
napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. 
Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom: 
1. Po použití spotrebiča vždy vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky. 
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeli vo vani ani v sprche. 
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo 
byť stiahnutý do vane alebo umývadla. 
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádžte do vody alebo inej tekutiny. 
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. 
Nesiahajte pre neho do vody. 
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni. 
 
VÝSTRAHA 
Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo 
tělesných zranenia: 
1. Používateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k 
elektrickej sieti. 
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s 
obmedzenou fyzickou, duševné alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, 
ktoré nemajú od povídající znalosti a skúsenosti, pokiaľ však použitie 
zariadení neprebieha pod dohľadom a s inštruktážou opatrovníkov 
zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Je nutné do prehliadnuť na to, 
aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmú 
vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča. 
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní 
spotrebiča je treba vždy dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke. 
4. Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla/vidlica, je zakázané spotrebič 
používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do 
vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a/alebo je nutné ho odniesť do 
servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadné opravy. 
5. V prípade, že spotrebič spadol a motor nefunguje, okamžite prestaňte 
prístroj používať a pošlite ho do autorizovaného servisu. 
6. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. 
Neomotávajte kábel okolo spotrebiča. 
7. Spotrebič nepoužívajte vonku. Pri práci so spotrebičom nemožno So 
učasně používať aerosólové prípravky. 
8. Nepoužívajte spotrebič, ak súčasne podávate kyslík. 
9. Pozor, aby rozpálené časti počas práce so spotrebičom neprišli do styku s 
očami alebo kožou; spotrebič držte vždy za rukoväť. 
10. Pri práci neukladajte rozpálenej súčasti priamo na žiadnu plochu. 
11. Nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči. 
12. Pri práci so spotrebičom sa nástavce môžu silne zohrievať. Vždy počkajte, 
až vychladnú. 
13, Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte. 
14. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel. 
15. Na zariadení nesiahať, ak máte mokré ruky alebo nohy. 
16. Počas používania zariadenia dávajte pozor na to, aby sa vlasy nedostali 
dovnútra sušiče vstupnými otvormi pre vzduch. 
17. Nikdy nezakrývajte výstupné otvory na zariadení ani ho nepokladajte na 
mäkký povrch (posteľ, pohovka), kde by mohlo dôjsť k za blokovanie 
výstupných otvorov. Výstupné otvory vzduchu je nutné udržiavať v čistote a 
odstraňovať útržky látok, vlasy a pod. Nečistoty. 
18. Sušič má systém ochrany proti prehriatiu - v prípade zapchaniu otvoru 
prívodu vzduchu sa automaticky vypne a po vychladení sa opäť zapne. 
19. Počas dlhého používania spotrebič pravidelne na chvíľu vypínajte a po 
použití vždy vyberte vidlicu zo zásuvky. 
20. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. 
Každé iné použitie bude považované za nesprávne, čiže nebezpečné. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho 
alebo chybného použitia. 
 

Tento symbol znamená, že výrobok nemožno na území EÚ vyhodiť 
spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym 

vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym 
zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným 
spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby 
ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zberní alebo kontaktujte 
predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a bezpečne zlikvidovať. 
Likvidácia v krajinách mimo EÚ: Po skončení doby prevádzky je nutné 
zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii 
odpadu. 
 

POKYNY PRE ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽMI 

 Tento spotrebič nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné ho 
ničím mazať. 

 Súčasti a plochy, ktoré sa zahrievajú, je potrebné udržiavať v čistote a 
chrániť ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. 
Lakom na vlasy). 

 Pokiaľ je nutné spotrebič vyčistiť, nezabudnite ho pred čistením odpojiť od 
prúdu a nechajte ho vychladnúť. Potom utrite vonkajšie plochy spotrebiča 
vlhkú (ale nie mokrou) utierkou. 

 Pokiaľ dôjde k zamotaniu alebo zapletenia kábla, je potrebné ho pred 
začatím práce so spotrebičom rozpliesť. 

 
VÝSTRAHA 
Ak sa vyskytne chyba, nepúšťajte sa do samostatných opráv spotrebiča, 
pretože v ňom nie sú žiadne súčasti, ktoré môže užívateľ samostatne vymeniť. 
 
SKLADOVANIE 

 Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia je potrebné ho nechať 
vychladnúť. 

 Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, kam nemajú prístup 
deti. 

 Nikdy neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel 
môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prívodným káblom a vidlicou 
nešklbte, neohýbajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne. 

 
DÔLEŽITÉ 
Na zabezpečenie dodatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom 
obvode, napájejícím kúpeľňu, prúdové chrániče RCD s menovitým 
rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. V tejto oblasti je nutné sa obrátiť 
na odborného elektrikára. 
 
POKYNY PRE ŠTYLIZÁCIU 

 Jemne vysušte vlasy uterákom, aby ste odstránili nadbytok vody. 

 Nastavte najvyššiu teplotu a rýchlosť prúdu vzduchu a začnite sušiť vlasy 
krúživými pohybmi sušičom. NEMIERTE prúdom vzduchu na jeden bod. 

 Akonáhle sú vlasy takmer suché, znížte teplotu vzduchu a rýchlosť prúdu 
vzduchu, a začnite s vybranou štylizáciou účesu. 

 Priložená tryska koncentračného nástavce umožňuje presnejšie 
nasmerovanie prúdu vzduchu. 

 Stlačte tlačidlo studeného vzduchu pre fixáciu vytvarovaného účesu 
studeným vzduchom. Tlačidlo studeného vzduchu (cool shot) stlačte 
max. 20x za minútu. 

 Po ukončení sušenia počkajte, až zariadenie vychladne. Neomotávajte 
napájací kábel okolo sušiča. Používajte držiak na zavesenie, chráni to kábel 
pred zamotaním a predčasným opotrebovaním. 

 
PREPÍNAČE 
0 - vypnutý 
1 - výkon 600 W - jemný prúd vzduchu 
2 - výkon 2100 W - maximálny prúd vzduchu 
 
INFORMÁCIE O SPOTREBIČI 

Prívod studeného vzduchu: ÁNO 
Úrovne rýchlosti: 2 
Úrovne teploty: 3 
Napätie: 220-240V 
Kmitočet: 50Hz 
Výkon: 2100W 
Ionizácia: ÁNO 
2 nástavce: ÁNO 
 
FILTER VYŽADUJE KAŽDODENNÉ ČISTENIE. Predĺžite tak životnosť sušiča 
a zabránite prehrievaniu zariadenia a jeho automatickému vypínaniu. 

 Zložte nástavec, kefkou, štetcom, prstami alebo vysávačom odstráňte prach 
a chumáče vlasov z vnútorného filtra. 

 Pre opätovnú montáž odpojiteľného nadstavce zlícujte klapky nadstavce so 
zárezmi vnútri zadnou mriežky sušiča. Otáčajte nástavec až do okamihu, 
keď sa zablokuje na svojom mieste. 


