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UPOZORENJE:

1. Ovaj uređaj nije namjenjen za uporabu od strane osoba (uključujući i djecu) sa

smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom

iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu

bezbjednost.

2. Korišćenje uređaja od strane djece mora biti pod nadzorom kako bi se osiguralo

da ne koriste uređaj za igru.

3. Nikad ne koristite uređaj u blizini kada, tuševa, bazena ili drugih zdjela sa vodom.

4. Kada koristite sušilo za kosu u kupaonici, isključite uređaj iz strujne utičnice

nakon uporabe, pošto voda u blizini uređaja može predstavljati opasnost, čak i

kad je uređaj isključen.

5. Ne povlačite kabel za napajanje prejako jer ga možete oštetiti. Ukoliko dođe do

oštećenja kabla za napajanje odnesite ga proizvođaču ili ovlaštenom serviseru

kako biste izbjegli opasnost.

6. Pravilno odlaganje ovog uređaja.

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim

kućanskim otpadom na teritoriji EU. Kako biste spriječili potencijalnu

štetu po okoliš ili zdravlje ljudi, reciklirajte otpad odgovorno jer na taj

način promovišete održivost ponovne uporabe materijalnih resursa.

Ako želite da vratite ovaj uređaj, molimo vas da kontaktirate lokalnog

prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Prodavac je u obavezi da

proizvod odnese na bezbjednu reciklažu.

KORIŠTENJE SUŠILA ZA KOSU

Prilikom oblikovanja frizure, možete koristiti i koncentrator, koji možete naći u kompletu

sa sušilom.

1. Izaberite hladno sušenje. Hladno sušenje štiti kosu, naročito ako je ispucala i

suha. Na ručki uređaja se nalaze dva prekidača (0/I/II). Oni reguliraju brzinu

motora (shodno tome, određuju i protok zraka), gdje pozicija I označava manju

brzinu, a pozicija II veću. Prekidač 0 označava hladno sušenje, I toplo, a II vruće.

2. Nakon što ste obrisali kosu ručnikom uključite sušilo za kosu. Prvo uključite kabel

za napajanje, a zatim izaberite prekidač za željenu temperaturu i brzinu protoka

zraka.

3. Kad sušite kosu sušilom, možete ga koristiti i bez koncentratora.

VAŽNO
1. Uključite kabel za napajanje u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona - 220-

240V.
2. Nikad ne upotrebljavajte u kadi, tuš kabini, ili iznad umivaonika punog vode.
3. Ne koristite jaka kemijska i abrazivna sredstva za čišćenje.
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UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FEN ZA KOSU
MODEL: HT-9992

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije korišćenja i sačuvajte ga za kasniju upotrebu

BIH

MNE



UPOZORENJE:

1. Ovaj uređaj nije namjenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i djecu) sa

smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom

iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu

bezbjednost.

2. Korišćenje uređaja od strane djece mora biti pod nadzorom kako bi se osiguralo

da ne koriste uređaj za igru.

3. Nikad ne koristite uređaj u blizini kada, tuševa, bazena ili drugih posuda sa vodom. 
4. Kada koristite fen za kosu u kupatilu, isključite uređaj iz strujne utičnice nakon

upotrebe, pošto voda u blizini uređaja može predstavljati opasnost, čak i kad je

uređaj isključen.

5. Ne povlačite kabl za napajanje prejako jer ga možete oštetiti. Ukoliko dođe do

oštećenja kabla za napajanje odnesite ga proizvođaču ili ovlašćenom serviseru

kako biste izbjegli opasnost.

6. Pravilno odlaganje ovog uređaja.

 

 

 

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim

kućnim otpadom na teritoriji EU. Kako biste spriječili potencijalnu

štetu životnoj sredini ili ljudskom zdravlju, reciklirajte otpad odgo-

vorno jer na taj način promovišete održivost ponovne upotrebe mate-

rijalnih resursa. Ako želite da vratite ovaj uređaj, molimo vas da kon-

taktirate lokalnog prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Prodavac

je u obavezi da proizvod odnese na bezbjednu reciklažu.

KORIŠĆENJE FENA ZA KOSU

Prilikom oblikovanja frizure, možete koristiti i koncentrator, koji možete naći u kompletu

sa fenom.

1. Izaberite hladno sušenje. Hladno sušenje štiti kosu, naročito ako je ispucala i suva.

Na ručki uređaja se nalaze dva prekidača (0/I/II). Oni regulišu brzinu motora

(shodno tome, određuju i protok vazduha), gdje pozicija I označava manju brzinu,

a pozicija II veću. Prekidač 0 označava hladno sušenje, I toplo, a II vruće.

2. Nakon što ste obrisali kosu peškirom uključite fen za kosu. Prvo uključite kabl za

napajanje, a zatim izaberite prekidač za željenu temperaturu i brzinu protoka

vazduha.

3. Kad sušite kosu fenom, možete ga koristiti i bez koncentratora.

VAŽNO

1. Uključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona - 220-240V.

2. Nikad ne upotrebljavajte u kadi, tuš kabini, ili iznad umivaonika punog vode.

3. Ne koristite jaka hemijska i abrazivna sredstva za čišćenje.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

1. Овој уред не е наменет за употреба од страна на личности (вклучувајќи и

деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или

недостаток на искуство и знаење, доколку не се под надзор или не се

упатени во работата на уредот од страна на личноста одговорна за нивната

безбедност.

2. Користење на уредот од страна на децата треба да биде надгледувано за

да се осигурате дека тие не го користите уредот да се игра.

3. Никогаш не користете го уредот во близина на кади, тушеви, базени или

други садови кои содржат вода..

4. Доколку фенот за коса го користите во купатило, исклучете го од штекер со

обзир на близина на вода и потенцијална опасност и кога уредот е исклучен.

5. Не влечете го премногу кабелот за напојување, бидејќи тоа може да

предизвика штета. Ако дојде до оштетување на кабелот, однесете го на

производителот или овластен сервис за да се избегне ризик.

6. Правилно одложување на уредот.

Оваа ознака нагласува дека овој производ не смее да биде 
одложен како куќен отпад на целата територија на EU. За да се 
спречи загадување на околината или здравјето на луѓето заради 
неконтролирано одложување на отпад, одговорно рециклирајте за 
да подржете повторно употребување на овој материјал. Уредот 
можете да го вратите, можете да го однесете до рециклажниот 
двор или контактирајте го добавувачот каде што уредот е купен, 
продажното место може да го рециклира уредот сигурно по 
околината. 

KOРИСТЕЊЕ НА ФЕНОТ ЗА КОСА

Кога ја обликувате фризурата, можете да го користете концентратор, кои 

можете да го најдете во сет со фенот.  
1. Изаберете го ладно сушење. Ладно сушење ја штити косата, особено ако е

испукана и сува. На рачката на уредот има две прекинувачи (0/I/II). Тие

регулират брзината на моторот (според тоа, се одредува и стапката на

проток на воздух), каде позиција I укажува на помала брзина, а позицијата II

на поголема брзина. Прекинувач 0 укажува на ладно сушење, I топло, a II

жешко.

2. Кога косата е исушена со пешкир, вклучете го фенот. Прво го вклучете

кабелот за напојување, а потоа изберете прекинувач за сакана температура

и брзина на проток на воздух.

3. Сушете ја косата со фенот, можете да го користете и без концентратор.



ВНИМАТЕЛНО:

1. Приклучете го кабелот во штекер со соодветен напон - 220-240V.
2. Никогаш не го користете во када, туш кабина или над мијалник полн со вода.
3. Не користете груби хемикалии или абразивни средства за чистење.
4. Не оставајте го уредот во влажни перници или ќебиња кога е во употреба.
5. Осигурајте се дека филтерите за влез и излез на воздухот са чисти кога

користете уредот. Фен за коса има заштитен механизам за прегревање. Ако
се филтер за влез на воздух прекрие, фенот автоматски престанува со
работа. Исклучете го фенот и оставгете да се излади неколку минути пред
да го поново користете.

6. Исклучете го фенот од штекерот по употреба.
7. Децата не се свесни за потенцијалните опасности од електрични уреди.

Неопходно е да се деца под надзор во текот на употреба на уредот.

ЧИСТЕЊЕ НА ФЕНОТ ЗА КОСА

Ве молиме исклучете го фенот од струја пред чистење.
Не натопувајте го фенот во вода или во некоја друга течност. Заштитете го 
фенот од прашина и масло. Од време на време одстранете ја прашина и влакна 
од филтерот за воздух со малечка четка. Можете да го исчистете вашиот уред 
со благо влажна крпа, а потоа и со чиста, сува крпа, под услов да е фенот 
претходно исклучен од штекерот.

ДЕЛОВИ НА ВАШИОТ ФЕН

1:  Филтер мрежа за одвод на воздух
2: Филтер мрежа за довод на воздух
3: Концентратор
4: Прекинувач за ладно сушење
5: Прекинувач за исклучување, 
мала брзина
6: Прекинувач за ладно/топло/жешко
7: Рачка
8: Качаљка
9: Кабел за напојување
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UDHËZIM PËR PËRDORIM

THARËSE FLOKËSH
  MODELI: HT-9992

Lexoni me kujdes këtë udhëzim para përdorimit dhe e ruani për një përdorim të ardhshëm.

ALB



Paralajmërim: 
 
1. Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga personat (duke përfshirë edhe 

fëmijët) me aftësitë të zvogëluara fizike, mendore ose ndijore apo për ato që nuk 

kanë përvojë dhe njohuri, në qoftë se nuk janë nën mbikqyrjen nga personat 

përgjegjëse për sigurinë e tyre.  

2. Përdorimi i pajisjes nga ana e fëmijëve duhet të jetë nën mbikqyrjen, për të 

siguruar që fëmijët mos lozin me aparatin. 

3. Mos përdoreni pajisjen afër vaskës, dyshit, pishinave ose enëve të tjera me ujë. 

4. Kur përdoreni tharësen flokësh në banjë, fikni pajisjen nga priza pas përdorimit,  

sepse uji afër pajisjes mund të jetë i rrezikshëm, edhe kur aparati është i fikur. 

5. Mos tërheqni kabllon e tensionit shumë e vështirë sepse kjo mund të shkaktojë 

dëmtim. Në qoftë se kablloja e tensionit ka ndonjë dëmtim, merrni atë te 

prodhuesi ose servisi i autorizuar për të shmangur rrezik.   

6. Largimi i drejtë të kësaj pajisjeje.  

 
Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet bashkë me 

mbeturina të tjerë shtëpiake në shtetet e Unionit Europian. Për të 

parandaluar dëmtim të mundshëm për shëndetin dhe mjedisi njerëzor me 

anë të hedhjes së pakontrolluar të mbetjeve, ricikloni përgjegjësi, sepse 

në këtë mënyrë ju promovoni qëndrueshmërinë e ripërdorimit të 

burimeve materiale. Nëse ju doni ta ktheni këtë pajisjen, kontaktoni 

shitësin te i cili pajisja është e blerë. Shitësi është i detyruar të marrë 

pajisjen në një riciklim të sigurt. 

 

 

PËRDORIMI I THARËSES FLOKËSH 

 
Te stilimi i flokëve, mund të përdorni edhe difuzeri, që mund ta gjeni plot me një 

tharëse flokësh. 

1. Zgjideni tharjen e ftohtë. Tharja e ftohtë mbron flokët, veçanërisht nëse flokët 

janë e thata dhe e dëmtuara. Në dorezën e pajisjes ka dy butone (0/I/II). Ato 

rregullojnë shpejtësinë e motorit (dhe për shkak të kësaj, përcaktojnë rrjedhën e 

ajrit), pozicioni  I tregon shpejtësinë më të ulët, po pozicioni II më të madhë. 

Butoni 0 tregon tharjen e thatë, I e ngrohtë, po II e nxehtë.  

2. Pasi fshirjes së flokëve me peshqir, ndizni tharëse flokësh. Më parë ndizni 

kabllon e energjisë, dhe pastaj zgjidhni butonin për temperaturën e dëshiruar dhe 

shpejtësinë e rrjedhës së ajrit. 

3. Përdoreni tharësen flokësh me ose pa difuzer. 

 

I RËNDËSISHME 
1. Ndizni kabllon e energjisë në prizën me tensioni e përshtatshëm- 220-240V.  
2. Askurrë mos e përdoreni në vaskë, dysh, ose mbi lavaman plot me ujë.  
3. Mos përdorni mjete për pastrim kimike dhe abrazive.  

 



4. Mos lejoni pajisjen në nënkresën e lagësht ose batanijen ndërsa pajisja përdoret. 
5. Kur përdorni pajisjen, siguroni që filtrat për hyrje dhe dalje të ajrit janë të 

pastra. Tharëse flokësh ka mekanizmi mbrojtës kundër tejnxehjes. Nëse filtri 
për hyrjen e ajrit mbyllet rastësisht, tharëse flokësh do të ndërpresë me punën 
automatikisht. Fikni tharëse flokësh dhe lejoni të ftohet disa minute para ri-
përdorimit. 

6. Fikni pajisjen nga rryma pas përdorimit.  
7. Fëmijët nuk janë vetëdijshëm për rreziqet e mundshme të pajisjet elektrike. 

Mbikqyrja është e nevojshme kur fëmijët përdorin këtë aparat. 

PASTRIMI I THARËSES FLOKËSH

Ju lutem që të fikni tharësen flokësh para pastrimit.
Mos zhytni tharëse flokësh në ujë ose në lëngë të tjera. Mbroni tharësen flokësh tuaj 
nga pluhuri dhe vaji. Herë pas here, largoni pluhurin dhe qimet nga filtri për hyrjen e 
ajrit duke përdorur një furçë të vogël. Ju mund të pastroni pajisjen me një leckë pak të 
lagësht, dhe pastaj ta fshini me një leckë e thatë dhe e pastër,nëse ju keni fikur 
pajisjen nga rryma.

Pjesët e tharëses flokësh

1: Filteri për daljen e ajrit  
2: Filteri për hyrjen e ajrit   
3: Difuzeri  
4: Butoni për tharjen e ftohtë  
5: Butoni për fikje, shpejtësinë më të ulët  
6: Butoni për i ftohtë/i ngrohtë/i nxehtë  
7: Dorëza 
8: Mbajtësi  
9: Kablloja e tensionit  
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