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Fén na vlasy Ultron Touch 

 
Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před 
používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo 
nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Tento spotřebič používejte pouze pro jeho daný účel použití 
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen ke správnému napětí. 
Spotřebič nikdy nepoužívejte s mokrýma rukama ani v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob s vodou. 
Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. 
Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej. 
Má-li spotřebič poškozený přívodní kabel, nepoužívejte jej. Nechte přívodní kabel vyměnit u výrobce, dodavatele nebo 
v autorizovaném odborném servise. 
Je-li spotřebič zapnutý, nenechávejte jej bez dozoru. 
Elektrické spotřebiče, které generují teplo, nepokládejte na plochu, která není tepluvzdorná. 
Při použití elektrických spotřebičů, které generují teplo, zabraňte kontaktu s kůží, jelikož hrozí nebezpečí popálení. 
Jsou-li při používání spotřebiče nablízku děti, buďte obzvláště opatrní. 
Před uložením nechejte elektrické spotřebiče vždy dostatečně vychladnout. 
Nikdy neomotávejte přívodní kabel okolo spotřebiče. 
Nikdy nedovolte, aby si s elektrickými spotřebiči hrály děti. Dbejte na to, aby byly elektrické spotřebiče uloženy mimo dosah dětí. 
Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 
osob, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží nebo je o používání přístroj nepoučila osoba, která je 
odpovědná za jejich bezpečnost. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Šířka fénu: 27,5 cm 
Délka kabelu: 3 m 
Hmotnost: 595 g 
Proud vzduchu: 80 m

3
/h 

Výkon: 2000 W 
Napětí: 220−240 V 
Frekvence: 50 Hz 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
1. Zapojte fén do elektrické sítě.  
2. Spínač pro nastavení teploty vzduchu nastavte do polohy 0, I nebo II, dle požadované teploty. 
3. Přepnutím spínače pro nastavení síly vzduchu do polohy I nebo II fén zapnete. 
4. Přepnutím přepínače proudu vzduchu do polohy 0 fén vypnete. 
5. Tlačítkem na vnitřní straně madla spustíte funkci cool shot – studený vzduch pro fixaci účesu. 
 
ZÁRUKA 

Záruka se vztahuje na vady a výrobní chyby. 
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Fén na vlasy Ultron Touch 

 
Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred 
používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo 
nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Tento spotrebič používajte iba pre jeho daný účel použitia 
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k správnemu napätiu. 
Spotrebič nikdy nepoužívajte s mokrými rukami ani v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob s vodou. 
Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. 
Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. 
Ak má spotrebič poškodený prívodný kábel, nepoužívajte ho. Nechajte prívodný kábel vymeniť u výrobcu, dodávateľa alebo v 
autorizovanom odbornom servise. 
Ak je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru. 
Elektrické spotrebiče, ktoré generujú teplo, neklaďte na plochu, ktorá nie je odolná voči teplu. 
Pri použití elektrických spotrebičov, ktoré generujú teplo, zabráňte kontaktu s kožou, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia. 
Keď sú pri používaní spotrebiča nablízku deti, buďte obzvlášť opatrní. 
Pred uložením nechajte elektrické spotrebiče vždy dostatočne vychladnúť. 
Nikdy neomotávajte prívodný kábel okolo spotrebiča. 
Nikdy nedovoľte, aby si s elektrickými spotrebičmi hrali deti. Dbajte na to, aby boli elektrické spotrebiče uložené mimo dosahu detí. 
Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, 
alebo osôb, ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nedohliada alebo je o používaní prístroj nepoučila osoba, 
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Šírka fénu: 27,5 cm 
Dĺžka kábla: 3 m 
Hmotnosť: 595 g 
Prúd vzduchu: 80 m

3
/h 

Výkon: 2000 W 
Napätie: 220−240 V 
Frekvencia: 50 Hz 
 
POKYNY PRE POUŽITIE 
1. Zapojte fén do elektrickej siete. 
2. Spínač pre nastavenie teploty vzduchu nastavte do polohy 0, I alebo II, podľa požadovanej teploty. 
3. Prepnutím spínača pre nastavenie sily vzduchu do polohy I alebo II fén zapnete. 
4. Prepnutím prepínača prúdu vzduchu do polohy 0 fén vypnete. 
5. Tlačidlom na vnutornej strane madla spustíte funkciu cool shot - studený vzduch pre fixáciu účesu. 
 
ZÁRUKA 

Záruka sa vzťahuje na chyby a výrobné chyby. 
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Ultron Touch hair dryer 

 
Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read 
this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for 
any damages caused. 
 
SAFETY WARNINGS 

Use this appliance only for its intended purpose 
Check that the appliance is connected to the correct voltage. 
Never use the appliance with wet hands or near bathtubs, sinks and other water containers. 
Never immerse the appliance in water or other liquid. 
If the appliance is damaged, do not use it. 
If the appliance has a damaged power cord, do not use it. Have the power cord replaced by a manufacturer, supplier, or an 
Authorized Service Dealer. 
If the appliance is switched on, do not leave it unattended. 
Do not place electrical appliances that generate heat on a surface that is not heat-resistant. 
When using electric appliances that generate heat, avoid contact with the skin as there is a risk of burns. 
If children are used when using the appliance, be especially careful. 
Allow electrical appliances to cool down sufficiently before storing. 
Never immerse the supply cable around the appliance. 
Never allow children to play electrical appliances. Ensure that electrical appliances are stored out of reach of children. 
This appliance should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or persons 
who are deficient in experience and knowledge if they do not see them or if the device is not taught by the person responsible for 
their safety. 
 
TECHNICAL PARAMETERS 
Width of the hairdryer: 27,5 cm 
Cable length: 3 m 
Weight: 595 g 
Air flow: 80 m

3
/h 

Power: 2000 W 
Voltage: 220−240 V 
Frequency: 50 Hz 
 
INSTRUCTIONS FOR USE 
1. Connect the hairdryer to the mains. 
2. Set the air temperature switch to 0, I or II, according to the desired temperature. 
3. Turn the air pressure switch to I or II to turn on the fan. 
4. Turn the air flow switch to 0 to turn off the hair dryer. 
5. Use the button on the inside of the handrail to start the cool shot - cold air for hairstyle. 
 
WARRANTY 

The warranty covers defects and manufacturing errors. 
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