
 
 
 

PODRÓŻNA SUSZARKA  
DO WŁOSÓW 

 
Model: JL-1209 

 
 

 

   INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na ilustracjach. 

Instrukcja dotyczy wszystkich wariantów kolorystycznych. 
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 I WPROWADZENIE 

           
 Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. 
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Podczas 
przekazywania urządzenia osobie trzeciej, należy przekazać także instrukcję obsługi. 

II UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
 

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia włosów ludzkich. Nie używaj 
urządzenia do suszenia sierści zwierząt lub innych przedmiotów, np. ubrań.  
Nie należy stosować urządzenia na sztucznych włosach. 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.  
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 

III SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Model: JL-1209 Napięcie zasilania: 220-240 V~,  

50/60 Hz 
Nr partii: 075/18 Moc znamionowa: 1270 W 

Waga netto: 340 g     Długość przewodu: 1,8 m 

Waga brutto: 440 g Materiał: PC, ABS 
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IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

 OSTRZEŻENIE! 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas 
korzystania z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera 
ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej 
pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl 
 
OSTRZEŻENIE! 

ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA W 
POBLIŻU WANIEN, PRYSZNICY, UMYWALEK LUB 
INNYCH ZBIORNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH WODĘ  

 

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nie 
posiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli 
ich działanie jest nadzorowane lub zostały one 
uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i ryzyka związanego  
z naruszaniem zasad.  
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia powinna być 
dokonywana przez osoby dorosłe lub pod ich 
nadzorem. 
- Dzieci nie są świadome możliwych zagrożeń 
wynikających z użytkowania urządzeń elektrycznych. 
Należy dbać, aby nie wykorzystały urządzenia do 
zabawy. Urządzenie nie jest do tego przeznaczone  
i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. 
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- Podczas korzystania z suszarki w łazience, po użyciu 
należy odłączyć urządzenie od prądu. Bliskość wody 
stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest 
wyłączone (w pozycji 0). 
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się 
zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym 
gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika 
różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie 
różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktuj 
się w tej sprawie z wykwalifikowanym elektrykiem. 
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, pracownika 
serwisu lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu 
uniknięcia zagrożenia. 

 

UWAGA! Podczas pracy urządzenie nagrzewa 

się. Nie dotykaj koncentratora powietrza oraz 

kratki wylotu powietrza – ryzyko oparzenia. 
 
 
Aby zminimalizować ryzyko doznania obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy 
stosować podstawowe środki ostrożności dotyczące użytkowania urządzeń 
elektrycznych: 
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić zgodność parametrów napięcia 
wyjściowego urządzenia z parametrami zasilania elektrycznego. Specyfikacja 
zamieszczona jest bezpośrednio na urządzeniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego elektryka.  
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie jest ono uszkodzone oraz 
że nie brakuje żadnej jego części. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy 
skontaktować się z obsługą klienta. Wszelkie fragmenty opakowania w postaci 
plastikowych toreb, pianki polistyrenowej itp. powinny być trzymane z dala od dzieci, 
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jako że stanowią ryzyko uduszenia. Nie należy modyfikować urządzenia ani 
wyposażać go w dodatkowe akcesoria. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
zagrożenia zdrowia użytkownika oraz uszkodzenia urządzenia. 
- Z urządzenia nie należy korzystać mając mokre dłonie. Nie należy przechowywać 
urządzenia w wilgotnym otoczeniu. 
- W celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem, trzeba upewnić się, że żadne płyny 
nie mają styczności z elektrycznymi częściami urządzenia lub z przewodem 
zasilającym. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wilgoci lub pyłu, używać 
na otwartych przestrzeniach. Należy trzymać je z dala od jakichkolwiek przedmiotów 
wypełnionych cieczami, czyli m.in. umywalek, wazonów czy doniczek.  
- Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka, kiedy nie jest ono w użyciu, nawet 
przy chwilowej przerwie w użytkowaniu oraz po każdym użyciu.  
- Nie należy wyjmować urządzenia z wody, jeśli przypadkowo do niej wpadnie.  
W takiej sytuacji należy natychmiast odciąć główne źródło zasilania i wyjąć wtyczkę 
z gniazdka. Nie należy używać ponownie, dopóki nie zezwoli na to elektryk 
posiadający odpowiednie kwalifikacje po sprawdzeniu produktu. 
- Włączonego urządzenia nie należy zostawiać w pobliżu ubrań, papieru lub innych 
palnych materiałów. Ponadto z urządzenia nie można korzystać w pobliżu źródła gazu 
lub innych wysoce palnych substancji. 
- Należy unikać upuszczania i nadmiernych wstrząsów urządzenia. 
- Jeśli w trakcie pracy urządzenie zostanie uszkodzone, jeśli użytkownik upuści 
urządzenie lub zostanie zaobserwowana jakakolwiek inna nieprawidłowość pracy, 
należy natychmiast oddać je do naprawy przez specjalistę. Nie należy podejmować 
się samodzielnych napraw urządzenia. Nie zastosowanie się do tej reguły może 
narazić użytkownika na niebezpieczeństwo oraz na utratę gwarancji.  
Urządzenie mogą naprawiać tylko i wyłącznie specjaliści.  
- Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia, ani jego części 
w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie wolno trzymać urządzenia pod bieżącą 
wodą.  
- Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że gorące powietrze nie jest 
skierowane w stronę oczu lub innych części ciała wrażliwych na ciepło.  
- Podczas używania upewnij się, że włosy nie mogą być zasysane do wlotu powietrza. 
Nie należy zakrywać wlotu powietrza, ani wylotu powietrza w trakcie użytkowania. 
Należy regularnie czyścić wlot i wylot powietrza z włosów. 
- Należy regularnie sprawdzać wtyczkę i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia 
zagrożenia. 
- Przewodu zasilającego nie należy przecinać, przerabiać i owijać wokół rączki. 
Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, zwłaszcza zaś z dala od nagrzanej 
części urządzenia. Nie należy ciągnąć, skręcać i wyginać przewodu z użyciem 
nadmiernej siły. Nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie, ani 
pozwalać na przyciśnięcie go pomiędzy przedmiotami.  
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli wtyczka nie jest w pełni włożona do 
gniazdka. Nie przestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru i/lub 
wypadku. 
- Urządzenie posiada II klasę ochronności (podwójnie izolowane) i nie jest 
konieczne, aby było podłączane do gniazdka z uziemieniem. 
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- Ostrzeżenie! Upewnij się, że żadne przedmioty takie jak spinki do włosów nie są 
włożone do urządzenia. Mogą one spowodować zwarcie.  
- Przed mocowaniem lub demontażem końcówki modelującej należy poczekać, aż 
urządzenie ostygnie. 
- Odłączając z gniazdka elektrycznego należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód 
sieciowy. 
 
 
RYZYKO USZKODZENIA OBUDOWY! 

 
- Nie należy kierować strumienia lakierów do włosów i spryskiwaczy wodnych na 
urządzenie oraz przechowywać go w pobliżu kosmetyków, które mogą uszkodzić 
obudowę. 
- Należy unikać kontaktu urządzenia z substancjami łatwopalnymi takimi jak 
rozcieńczalnik, spray, itp. 
- Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób wskazany w instrukcji. Nie należy 
montować dodatkowych akcesoriów.  
 
- Przed przechowywaniem urządzenia należy poczekać aż się ochłodzi. 
- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie 
temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp. 
 
 

V ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu. 

 

 

 

 

 

 
 

1 x Podróżna suszarka do włosów  
z koncentratorem powietrza 

 
1 x Instrukcja 

obsługi 

 

1 x kosmetyczka 
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Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. Zutylizuj 
materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami. 

UWAGA! Załączona kosmetyczka pełni jedynie funkcję dekoracyjną – nie zapobiega 
ona uszkodzeniom mechanicznym produktu. 

 

VI OPIS PRODUKTU 
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1. Koncentrator powietrza  
2. Składana rączka  
3.  Przycisk regulacji prędkości nawiewu:  

0. Wyłączone  
1. Niski nawiew oraz ciepłe powietrze  
2. Wysoki nawiew oraz gorące powietrze 

  
4. Przewód sieciowy 

 
 
 
 

VII OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 
Przed użyciem: 

- Należy upewnić się, że wszystkie elementy opakowania zostały starannie usunięte. 
- Włosy powinny być czyste i rozczesane. 
- Urządzenie powinno być czyste i suche, a przewód całkowicie rozwinięty. 
 
Korzystanie z urządzenia:  

1. Urządzenie posiada przełącznik do ustawienia prędkości oraz temperatury 
nawiewu. Znajduje się on na rączce (0/1/2). 
2. Po umyciu włosów najpierw wytrzyj je ręcznikiem, a następnie użyj suszarki. 
Podłącz urządzenie do źródła zasilania i wybierz ustawienie przełącznika, aby 
uzyskać odpowiednią temperaturę i nadmuch powietrza. 
3. Gdy włosy są już wysuszone, ustaw przełącznik na „0” i odłącz suszarkę od źródła 
zasilania. 
 
Środki ostrożności:  

1. Podłącz suszarkę do gniazda o napięciu 220-240 V~, 50/60 Hz 
2. Nie wolno używać urządzenia w wannie, pod prysznicem ani nad napełnioną 
umywalką lub innymi zbiornikami wodnymi. 
3. Podczas używania nigdy nie kładź urządzenia na wilgotnej poduszce ani kocu. 
4. Podczas korzystania z urządzenia, upewnij się, czy otwory wlotu i wylotu powietrza 
nie są zablokowane. Suszarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli 
wlot powietrza zostanie przypadkowo zakryty, suszarka automatycznie się wyłączy. 
Wyłącz ją i odczekaj kilka minut aż ostygnie, zanim spróbujesz ją włączyć ponownie. 
5. Po użyciu odłącz od źródła zasilania. 
 

Wskazówka: Dla utrzymania włosów w dobrej kondycji zaleca się regularnie 

stosowanie odżywki do włosów. 
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VIII INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA  
           I TRANSPORTU 

 
CZYSZCZENIE 

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć je od 
gniazdka i poczekać aż ostygnie. 
- Urządzenie należy czyścić przy pomocy zwilżonej ściereczki, po czym osuszyć 
suchą szmatką. Zawsze należy pamiętać o osuszeniu urządzenia przed użyciem.  
- Należy chronić suszarkę przed kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami. Regularnie 
należy usuwać kurz i włosy z otworu wlotu powietrza za pomocą małej szczoteczki. 
- Zabrania się zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie należy używać 
rozpuszczalników. 
 
PRZECHOWYWANIE 

- Urządzenie należy wyłączyć ustawiając przełącznik „0/1/2” w pozycję „0” oraz 
odłączyć od gniazdka, gdy nie jest używane.  
- Przed schowaniem urządzenia należy poczekać aż ostygnie, a następnie schować 
je w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 
- Nigdy nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, gdyż przyczynia się to do 
szybszego zużycia przewodu i zwiększa ryzyko jego pęknięcia i utraty gwarancji. 
Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem i szczególnie unikać szarpania, 
rozciągania i skręcania go, szczególnie przy zakończeniach. 

TRANSPORT 

Nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i  wstrząsy podczas transportu. 
 

IX ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu.  
 

Problem Możliwa przyczyna 
Rozwiązanie / 
wskazówka 

Urządzenie nie 
działa mimo 
podłączenia do 
gniazdka. 

Wtyczka została 
nieprawidłowo 
umieszczona w gniazdu. 

Należy poprawnie 
umieścić wtyczkę w 
gniazdku. 

Gniazdko jest uszkodzone. 

Należy sprawdzić czy 
gniazdko nie jest 
uszkodzone oraz 
podłączyć urządzenie do 
innego, sprawnego 
gniazdka. 

Przełącznik „0/1/2” 
ustawiony jest w pozycji „0" 
(urządzenie wyłączone). 

Ustaw przełącznik „0/1/2”  
w pozycji „1/2" (urządzenie 
włączone). 
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X GWARANCJA 

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 

 

XI DEKLARACJA CE 

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU)  
i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego został na nie 
naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności z normami europejskimi.  
 

XII WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem  
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania 
pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wraz z innymi odpadami. 

Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z 
niewłaściwego postępowania  
z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli 
produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób. 

 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z 
którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. 

 

Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, 
że podmiot dla którego produkt został wyprodukowany wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie  
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii 
Europejskiej  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura 
falista. 

 

Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego 
użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić produkt i jego 
akcesoria we właściwym punkcie recyklingu. Wyrzucając opakowanie i 
plastikowe elementy, rób to w miejscach do tego przeznaczonych, mając 
na uwadze dobro środowiska. 
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Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez 

zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której 
zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne. 

 

Znak GS (Geprüfte Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo) 
potwierdza, że produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i 
jakości oraz jest zgodny z niemiecką ustawą GPSG Geräte und 
Produktisicherheitgesetz dotyczącą bezpieczeństwa wyrobów i 
urządzeń. Znak przyznawany jest jedynie przez akredytowane 
laboratoria testujące i w praktyce potwierdza bezpieczeństwo i 
niezawodność urządzeń elektrycznych. 

 
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE– zwanej 
dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa 
Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 
przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska 
odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy sprzęt 
elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera, bądź 
nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych  wartości ołowiu, rtęci, 
kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu i 
bifenylu, polibromowanego eteru difenylowego lub polibromowego eteru 
fenylowego. 

 

 

 

 

Zabrania się korzystania z urządzania w pobliżu wanien, prysznicy, 
umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę. 
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