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1. A csomag tartalma/a készülék részei

1 Levehető szűrő

Akasztófül 

3 Tápkábel 

4 Ki- bekapcsoló

5 Érintőkijelző 

6 Lezáró gom

     Hideg levegőfújás kapcsoló 

8      Szűkítő fej

 9 Diffúzor

2. Technológiák

Az ION technológia a negatív töltésű ionok áramlását jelenti, 

amely jelentősen csökkenti a szárítás időtartamát és sima, ragyogó, 

egészséges külsőt varázsol a hajnak. 

Az EHD (Equilibrium Heat Distribution - kiegyenlített 

hőeloszlás) technológia egyenletesen oszlatja el a hőt, hogy 

megóvja a hajat a túlmelegedéstől és lehetővé tegye annak 

gyorsabb száradását. 

Az AOPP (Active Overheating Protection - aktív túlmelegedés 

elleni védelem) rendszer garantálja, hogy a készülék 

automatikusan leáll, amikor esetlegesen túlmelegedne. llyen 

esetben körülbelül 15 perc múlva a készülék újra használható. 

3. Általános tudnivalók

3.1  Tudnivalók a használati útmutatóról 

A SilkyLocks 2200 W ionos hajszárítóhoz 

(továbbiakban "hajszárító") tartozó használati  

útmutató fontos információkat tartalmaz a 

készülék üzembehelyezéséről és használatáról. 

A hajszárító használata előtt olvassa el a használati útmutatót, 

különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha nem olvassa el a 

használati útmutatót, az személyi sérüléshez, vagy a készülék  
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károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai 

Unió hatályos szabványi és előírásai alapján készült. Ha a 

készüléket külföldön használja, vegye figyelembe az 

országspecifikus előírásokat és szabályozásokat. 

A használati útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket új 

tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati útmutatót is. 

3.2  Jelölések a használati útmutatóban 

A használati útmutatóban, a hajszárítón, illetve a csomagoláson az 

alábbi jelzések és figyelmeztetések fordulnak elő. 

 VIGYÁZAT! 

A jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel 

a figyelmet, amelynek figyelmen kívül hagyása sérülést, vagy 

halált okozhat. 

FIGYELEM! 
A figyelmeztetés a készülék sérülésének lehetőségére hívja fel a 

figyelmet. 

Ez a jelzés hasznos információkat jelöl a készülék 

használatával kapcsolatban. 

Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelzéssel 

ellátott termékek az EGT összes 

alkalmazandó rendelkezésének megfelelnek. 

A szimbólum azt jelzi, hogy a termék a II. 

érintésvédelmi osztályba tartozik (kettős 

szigetelés). Nem igényel földelt csatlakozót. 
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Geprüfte 

Sicherheit 

A hajszárítót ne használja fürdőkád, zuhanyzó, 

mosdókagyló, vagy más, víztároló edény 

közelében. 

A "GS" a bevizsgált biztonságot jelenti. Az 

ezzel a jelzéssel ellátott termékek 

megfelelnek a német termékek biztonságáról 

szóló rendelet (German Product Safety Act: 

ProdSG) feltételeinek. 

4. Biztonság

4.1  Rendeltetésszerű használat 

A hajszárítót kizárólag emberi haj szárítására és formázására 

tervezték. Csak magáncélú használatra való, kereskedelmi célú 

felhasználásra nem alkalmas. 

A hajszárítót csak a jelen használati útmutató szerint 

használja! Ha bármely más módon használja, az 

helytelennek minősül és a készülék meghibásodásának, 

valamint személyi sérülés kockázatával jár. 

A gyártó, vagy a kereskedő, a helytelen használatból 

eredő meghibásodásért vagy sérülésért nem vállal 

felelősséget. 

4.2  Biztonsági előírások 

 VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! 

• Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz

csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a hálózati
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feszültség megegyezik a készülék címkéjén 

feltüntetett feszültséggel. 

• A hajszárítót csak könnyen hozzáférhető

aljzatba csatlakoztassa, így a kábelt probléma

esetén gyorsan ki tudja húzni az aljzatból.

• Ne használja a hajszárítót, ha a készülék, a

tápkábel, vagy a hálózati csatlakozó sérült! Ha

a készülék hálózati kábele sérült, a sérülés

kockázatának elkerülése érdekében azt

kizárólag a gyártó, vagy a hivatalos szakszervíz

cserélheti ki!

• A készülék borítását ne nyissa fel, a javítást

bízza szakemberre! Ehhez vegye fel a

kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Amennyiben a vásárló saját maga javítja a

készüléket, vagy helytelenül használja azt,

akkor a kártérítési és jótállási igény nem

érvényesíthető.

• Cserealkatrészként kizárólag az eredeti

készüléknek megfelelő alkatrészek

használhatók. A hajszárító olyan elektromos és
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mechanikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek a 

veszélyforrások elleni védelemben 

nélkülözhetetlenek. 
• A hajszárítót tartsa távol a víztől! A

hajszárítót ne használja zuhannyzó, mosdótál,

mosdókagyló, stb. közelében! Ha

fürdőszobában használja, használat után a

készülék kábelét húzza ki a hálózati aljzatból,

mivel a víz közelsége kockázatot jelent még

azután is, miután a hajszárítót kikapcsolta.

• A készüléket, vagy annak tápkábelét ne

merítse vízbe, vagy más folyadékba. A

hajszárítót ne helyezze olyan felületre,

ahonnan beeshet a fürdőkádba, vagy a

mosdókagylóba.

• Soha ne fogjon meg egy olyan készüléket, ami

vízbe esett. Ebben az esetben a kábelt azonnal

húzza ki az aljzatból!

• Ha nem használja a készüléket, vagy mielőtt
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megtisztítaná, illetve meghibásodás esetén a 

hajszárítót mindig kapcsolja ki és a kábelt 

húzza ki az aljzatból! 

• A tápkábelt nedves kézzel soha ne fogja meg!

• A kiegészítő védelem biztosításához ajánlott a

fürdőszoba áramhálózatába áramkorlátozó

(RCD) telepítése 30mA-t nem meghaladó

névleges feszültséggel. Kérjen tanácsot

szakembertől!

• A hajszárítót külső időzítőről, vagy

távvezérlő berendezéssel tilos működtetni!

• A hajszárítóhoz ne használjon hosszabbító

kábelt!

• Soha ne tegyen be semmilyen tárgyat a

készülék borítása alá!

A hálózati csatlakozót az aljzatból soha ne a

kábelnél fogva, hanem magánál a

csatlakozónál fogva húzza ki. A hajszárítót

soha ne mozgassa, húzza, vagy szállítsa a

tápkábelnél fogva!
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• A hajszárítót és a tápkábelt tartsa távol nyílt

lángtól, vagy forró felületektől. 

• A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne

lehessen elakadni benne.

• A tápkábelt ne csomózza össze és ne tekerje

a hajszárító köré! A tápkábelt ne helyezze éles

sarkokra!

• A port és más tárgyakat a hajszárítóból

soha ne próbálja meg hegyes tárgy

segítségével eltávolítani!

 VIGYÁZAT! GYERMEKEK, ÉS 

KORLÁTOZOTT KÉPESSÉGŰ, VAGY 

MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS 

ISMERETEKKEL NEM RENDELKEZŐ 

SZEMÉLYEK SZÁMÁRA A KÉSZÜLÉK 

HASZNÁLATA VESZÉLYES! 
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• A készüléket gyermekek, valamint a csökkent fizikai,

érzékelési és szellemi képességű, illetve megfelelő 

tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 

személyek nem használhatják, 

kivéve akkor, ha a hajszárító kezelésére 

vonatkozóan útmutatást kaptak olyan 

személytől, aki biztonságukért felelősséget 

vállal. Gyermekeknek a hajszárítóval tilos 

játszani! A készülék tisztítása és működtetése 

gyermekek számára felügyelet nélkül tilos! 

• A nyolc év alatti gyermekeket ne engedje a

hajszárító, vagy a tápkábel közelébe!

• Gyermekeknek a készülék csomagolásával

tilos játszani! Fulladásveszély!
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 VIGYÁZAT! SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 

• A hálózathoz csatlakoztatott készüléket

soha ne hagyja felügyelet nélkül!

• A légbemeneti és légkifúvó nyílásokat soha ne

takarja le semmivel! Haját, illetve a beszívható

tárgyakat tartsa távol a légbemeneti nyílástól!

• A hajszárítót ne helyezze puhe felületre,

mint az ágy, vagy kanapé, ahol a

légbemeneti és légkifúvó nyílások

elzáródhatnak.

• A készüléket ne használja kültéren, vagy olyan

helyiségben, ahol aeroszolos (spray)

termékeket használnak, vagy ahol oxigént

adagolnak.

• Az AOPP (Active Overheating Protection -

aktív túlmelegedés elleni védelem) rendszer

garantálja, hogy a készülék automatikusan leáll,

amikor esetlegesen túlmelegedne. A tápkábelt

húzza ki az aljzatból és hagyja pár percre

lehűlni.

• Mielőtt újra bekapcsolná a hajszárítót,

ellenőrizze, hogy a légbemeneti nyílás tiszta és

nem került bele haj, szőr stb. Mielőtt letenné a

hajszárítót, még ha csak egy pillanatra is, mindig

kapcsolja ki!



• A forró levegőt soha ne irányítsa a

szemébe, vagy más érzékeny testrészre! 

• A hajszárító forró felületeit soha ne érintse

meg! Mielőtt eltenné, vagy megtisztítaná a

készüléket, mindig hagyja lehűlni!
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• Mielőtt letenné a hajszárítót, még ha csak egy

pillanatra is, mindig kapcsolja ki! 

• A forró levegőt soha ne irányítsa a szemébe,

vagy más érzékeny testrészre!

• A hajszárító forró felületeit soha ne érintse

meg! Mielőtt eltenné, vagy megtisztítaná a

készüléket, mindig hagyja lehűlni!

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK 

KOCKÁZATA! 

• A hajszárítót helyezze mindig könnyen

elérhető, egyenes, száraz, hőálló és stabil

felületre. A hajszárítót soha ne helyezze a

felület szélére!

• A tápkábel soha ne érjen hozzá a hajszárító

forró részeihez!

• A hajszárítóba soha ne töltsön folyadékot!

• Ha a hajszárító műanyag része berepedt, eltörött,

vagy deformálódott, ne használja a készüléket! A

sérült részeket kizárólag az eredetivel megegyező

alkatrésszel szabad kicserélni!
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5. A hajszárító és a csomag tartalmának

ellenőrzése 

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK 

KOCKÁZATA! 

• A csomagolást nagyon óvatosan bontsa ki, mert

egy éles késsel, vagy más hegyes tárggyal

könnyen megsértheti a hajszárítót. A

csomagolást figyelmesen bontsa ki!

1. A hajszárítót és tartozékait vegye ki a dobozból.

2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes. (A ábra)

3. Ellenőrizze, hogy a hajszárító, vagy az egyes részek sérültek-

e. Amennyiben igen, a hajszárítót ne használja! Vegye fel a

kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
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6. A készülék használata

• Az első használat előtt, a "Tisztítás" fejezetben
leírtak szerint tisztítsa meg a hajszárító részeit!

• Az első használat előtt a hajszárítót kapcsolja be pár percre

és állítsa a legmagasabb sebességre/hőmérsékletre. Ennek

eredményeképpen enyhe szagot fog érezni. Ez természetes,

és csak az első használat alkalmával fordul elő. Győződjön

meg arról, hogy a helyiség jól szellőzik.

6.1  Ki- bekapcsolás és a légfúvás erősségének/hőmérséklet 

beállítása  

1. A tápkábelt csatlakoztassa egy könnyen elérhető aljzatba.

2. A gomb megnyomásával kapcsolja be a hajszárítót.

3. A légfúvás erősségének/hőmérsékletének beállításához

csúsztassa ujját az érintőkijelzőn. A hajszárító hat erősség- 

és nyolc hőmérséklet fokozatban használható. Az erősebb 

légfúvás/magasabb hőmérséklet beállításához csúsztassa 

ujját az érintőkijezőn felfelé, a gyengébb erősségi 

fokozat/alacsonyabb hőmérséklet eléréséhez pedig lefelé. 

4. A légfúvás erősségének/hőmérsékletének beállítása után

nyomja meg a lezáró gombot, így megelőzheti azt, hogy 

beállításai véletlenül megváltozzanak. 

5. Szárítsa meg a haját úgy, hogy a készüléket közel tartja

hajához. A hajszárítás befejezése után kapcsolja ki és

áramtalanítsa a készüléket.

17 



6.2  A hideg levegőfújás funkció beállítása 

A hajszárító használata közben, ha a hideg levegőfújás 

kapcsolót megnyomja, a hideg légáramlás rögzíti és frizuráját. 

Ha a hideg levegőt szeretné leállítani, engedje el a kapcsolót. 

6.3 Tartozékok csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a hajszárítóhoz a szűkítő fejet, vagy a 

diffúzort. Miután a tartozék lehűlt, húzza le azt a készülékről. 

A szűkítő fej segítségével a kiáramló levegőt a hajnak arra a 

kiválasztott részére tudja irányítani, amelyet kefével, vagy 

fésűvel szeretne megformázni. 

A diffúzor által kibocsátott gyenge légáram göndörré, 

hullámossá teheti, és dúsítja haját. 

7. Tisztítás

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK 

VESZÉLYE! 

• Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és

áramtalanítsa a készüléket!

• A hajszárítót soha ne merítse vízbe, vagy más

folyadékba! Vigyázzon arra, hogy a burkolat

alá ne kerüljön víz, vagy más folyadék!

18 



• Ne használjon agresszív tisztítószereket, keféket

fém, vagy nylon sörtékkel, vagy éles, valamint fém 

tisztítóeszközöket, mint a kés, kemény kaparó, 

stb. 

7.1  A burkolat és a tartozékok tisztítása 

A burkolatot és a tartozékokat törölje át egy nedves ruhával. 

Ezután hagyja ezeket teljesen megszáradni. 

7.2  A szűrő tisztítása  

Emelje le a levehető szűrőt és egy fogkefe segítségével tisztítsa 

meg külső és belső felét a hajtól és a rárakódott portól. A 

szűrőt helyezze vissza a hajszárítóba. 

8. Tárolás

• Mielőtt a hajszárítót eltenné, az összes alkatrész legyen

teljesen száraz.

• A tápkábelt ne tekerje a hajszárító köré! 

• Az akasztófül segítségével praktikusan felakasztva tárolhatja a

hajszárítót.
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9. Hibaelhárítás

Néhány működési problémát olyan kisebb hiba okozhat, amit Ön 

is megjavíthat. Kövesse a lenti táblázatban található útmutatást. 

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal. A hajszárítót ne próbálja meg megjavítani! 

Hiba Lehetséges ok és megoldási javaslat 

A hajszárító A tápkábel nincs csatlakoztatva a 

nem hálózati aljzatba. A tápkábelt csatlakoztassa  

működik a hálózati aljzatba. 

A hajszárító valószínűleg túlmelegedett  

és kikapcsolt. Áramtalanítsa a hajszárítót 

és hagyja lehűlni. 

Mielőtt visszakapcsolná a hajszárítót,  

ellenőrize, hogy a légbemeneti nyílásba  

nem került haj, vagy egyéb tárgy. 

10. Műszaki adatok

Termék: RCY-190i 

Hálózati feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz 

Névleges teljesítmény: 1 850–2 200 W 

Érintésvédelmi osztály: II  

Súly: 569 g 

Méretek (H × Sz × M): 214 × 87 × 286 mm 

Termékszám: HD1PEU001 
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11. Hulladékkezelés

11.1 A csomagolási hulladék kezelése  
A használt csomagolóanyagot kezelje szelektív 
hulladékként! A kartonpapírt kezelje 
papírhulladékként, a csomagolóanyagot pedig gyűjtse 
anyagának megfelelően. 

11.2 A hajszárító hulladékként való kezelése 

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai 

országokban, az újrahasznosítható anyagok külön gyűjtési 

rendszereivel) 

A már nem használt készüléket ne kezelje 

háztartási hulladékként! Amennyiben a hajszárító 

már nem használható, akkor azt az Ön országában 

érvényben lévő hulladékkezelésére vonatkozó 

szabályoknak megfelelően selejtezze le. 

Ez biztosítja, hogy a régi készülékek újrahasznosítása 

szakszerűen történik, ugyanakkor a környezetre gyakorolt 

negatív hatásokat is kizárja. Az elektromos berendezést az itt 

látható szimbólum jelöli. 
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12. Garancia

Az EU jogaszabályozása szerint a termék két év garanciával 

HU   rendelkezik. A termékre vonatkozó garanciális igény a készülék
 

helytelen kezeléséből fakadó műszaki meghibásodás esetén nem 

érvényesíthető. Amennyiben garanciális igényét szeretné érvényesíteni, 

vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az ügyfélszolgálat segíthet 

elhárítani a problémát, így a készüléket lehet, hogy nem kell 

visszaküldeni a boltba, vagy a szakszervízbe. Ügyfélszolgálatunk 

munkatársai szívesen segítenek Önnek! 

13. Ügyfélszolgálat

További információért látogasson el a Silk'n weboldalára: 

www.silkn.eu Amennyiben a készülék sérült, 

meghibásodott, vagy szüksége lenne a segítségünkre, lépjn 

kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával! Ez a használati 

útmutató PDF formátumban az alábbi weboldalról is 

letölthető: www.silkn.eu 

Telefonszám: 089 51 23 44 23 / 0031(0)180-330550 

Email: kundenservice@inno-essentials.de / info@silkn.com 
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