
INSTRUKCJA OBSŁUGI
 SUSZARKA DO WŁOSÓW

GSW-200

PARAMETRY URZĄDZENIA

• Moc 2200W
• Napięcie zasilania 230V~50Hz
• Regulacja temperatury
• Regulacja mocy nawiewu
• Przycisk zimnego powietrza

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Suszarka przeznaczona jest do suszenia włosów.
Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (3) ustawiony jest w pozycji „0”. Po 
podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (3) ustawiając 
odpowiedni poziom mocy grzewczej.
Przełącznik (2) służy do ustawienia jednego z trzech stopni intensywności nawiewu.
Wciśnięcie przycisku zimnego powietrza (1) powoduje chwilowe obniżenie temperatury pracy suszarki.
Koncentrator ułatwia modelowanie włosów. Dyfuzor pozwala uzyskać bardziej wydatną fryzurę. Można używać suszarkę 
bez założonego koncentratora lub dyfuzora.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Przed czyszczeniem odłączyć kabel zasilający z sieci elektrycznej.
Celem usunięcia zanieczyszczeń z suszarki, należy zdjąć tylną pokrywę, przekręcając ją delikatnie w kierunku, który 
wskazuje strzałka OPEN. Usunąć włosy i zanieczyszczenia, po czym założyć pokrywę przekręcając ją w kierunku, który 
wskazuje strzałka LOCK.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

• Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
• Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na 

tabliczce znamionowej
• Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci
• W czasie pracy urządzenia nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować otworów wlotu i wylotu 

powietrza
• Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami 

fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem

• Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego



• Nie używać na wolnym powietrzu
• Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
• W przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. Należy włącznik (1) ustawić w pozycji “0” i odłączyć urządzenie od sieci. Po ochłodzeniu (kilka 
minut) ponownie można włączyć urządzenie

• Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie 
nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone

• Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym 
łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania 
nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka

• Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu 
musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta

• Nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (grozi utratą gwarancji) - w przypadku jakichkolwiek 
problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu, napraw sprzętu może dokonać jedynie 
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych 
lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

• Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 
używania urządzenia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy 
je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.

GWARANCJA

1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym 
czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu 
producenta.
2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia 
zgodnie z tą instrukcją.
3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady 
objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie 
urządzenia.
4) Gwarancją nie są objęte:
- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania
użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej, a w szczególności zalanie wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z 
właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z 
użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów 
komercyjnych lub zarobkowych)
5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające 
używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w 
formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika paragonu fiskalnego 
potwierdzającego datę zakupu produktu.
7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym  producenta pod
numerem +48 32 7202219 lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gotie.pl
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