
 

 

 
 
 
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu GAMA od společnosti GAMA.PROFESSIONAL. Jsme si jisti, že 
oceníte veškerou péči a snahu doručit Vám ten nejlepší produkt jak z funkčního, ale také designového 
hlediska. Výzkum GAMA od GAMA.PROFESSIONAL sleduje trendy a nové technologie a neustále inovuje a 
vytváří produkty špičkové kvality. Používáme nejmodernější metody a technologie a používáme ty nejlepší 
materiály, proto Vám můžeme zaručit ten nejlepší výkon, určený pro nejnáročnější klienty, kteří chtějí 
dosáhnout vynikajících výsledků v salonu nebo i doma. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a 
uschovejte je pro budoucí použití. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. 
POKYNY SI USCHOVEJTE. 
 

1- Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama, ve vlhkém prostředí a nepokládejte ho na mokré 

povrchy. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.  

2- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.  

3- Vypojte spotřebič ze zásuvky, když je vypnutý, především pokud je poblíž voda, která může 

představovat nebezpečí; při používání v koupelně buďte zvlášť opatrní.  

4- Nepoužívejte tento elektrický spotřebič, pokud byl v kontaktu s tekutinami, pokud je jeho elektrický 

kabel poškozen nebo pokud jeho tělo a / nebo příslušenství vykazují jasné známky poškození. 

Pokud zařízení nepracuje správně, okamžitě jej odpojte od napájení a odneste jej do 

autorizovaného servisu.  

5- Je-li elektrický kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním 

střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí při nesprávné 

manipulaci. Nepoužívejte doplňky nebo příslušenství, které bylo upraveno nebo které nebylo 

schváleno výrobcem. 

6- Zařízení a jeho elektrický kabel udržujte mimo zdroje tepla a povrchy citlivé na teplo (plast, vinyl 

atd.).  

7- Nedržte a nemanipulujte se zařízením za elektrický kabel. Elektrický kabel nenavíjejte kolem 

spotřebiče, neohýbejte jej ani neotáčejte, aby nedošlo k narušení jeho správné funkce, a tím k 

poškození fénu. Nedodržení výše uvedených varování a pokynů může způsobit zkrat a tím 

nenapravitelné poškození fénu a také ohrozit bezpečnost uživatele.  

8- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě a před uložením na bezpečném místě jej nechte 

vychladnout. Chcete-li spotřebič odpojit, odpojte elektrický kabel ze zásuvky.  

9- Chcete-li přístroj vyčistit, vždy jej nejprve odpojte ze zásuvky a nechte jej úplně vychladnout. Při 

čištění nepoužívejte přípravky obsahující fenylfenol.  

10- Tento spotřebič by měl být používán pouze k určenému účelu.  

11- Pro dodatečnou ochranu je vhodné do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, instalovat 

zařízení se zbytkovým proudem (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem 

nepřesahujícím 30 mA.  

Tento spotřebič nesmějí používat osoby se sníženou fyzickou, motorickou nebo mentální kapacitou (včetně 

dětí) nebo s omezenými znalostmi samotného spotřebiče, ledaže jsou takové osoby proškoleny pro jeho 

používání nebo nejsou pod dostatečným dohledem, aby byla zajištěna jejich vlastní bezpečnost. Děti musí 

být neustále pod dohledem, aby se zamezilo hraní si s přístrojem.  

 



 

 

 Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.  

 Toto zařízení bylo pro vaši bezpečnost navrženo s dvojitým izolačním systémem.  

 Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že produkt by neměl být považován za běžný 

domácí odpad; Jakmile se rozhodnete jej zlikvidovat, měl by být odvezen na příslušné sběrné místo pro 

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pokud tento produkt zlikvidujete správně, pomůžete 

zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví. Podrobnější informace o recyklaci 

tohoto produktu získáte u obecního úřadu, místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde byl 

zakoupen. 

ZÁRUKA 
Záruka na produkt se řídí platnými předpisy a může být  uplatněna na základě originálního dokladu o 
nákupu, který obsahuje všechny jeho součásti. Chcete-li v rámci záruky poskytnout záruční servis, zaneste 
produkt spolu s originálním dokladem o nákupu do obchodu, kde byl produkt zakoupen. 
 
POKYNY K POUŽITÍ 
1 - Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že máte zcela suché ruce. 
2 - Připojte fén a přepněte hlavní vypínač z 0 na I. (obr. 1) 
3 - Upravte teplotu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. 
 

 (obr.1) 

 

Při prvním zapnutí bude fén foukat při minimální teplotě a intenzitě. Rozsvítí se první LED z postranních 

tlačítek. (obr.2) 

(obr.2) 

RYCHLOST VZDUCHU 
Fén je vybaven tlačítkem pro nastavení průtoku vzduchu. 
Stisknutím jeho horní části se zvyšuje průtok vzduchu a rozsvítí se bílé LED diody. Chcete-li snížit průtok, 
stiskněte spodní část tlačítka. (obr. 3) 
 

(obr.3) 

 



 

 

NASTAVENÍ TEPLOTY 
Fén je vybaven 3 úrovněmi teploty, které lze nastavit stisknutím příslušného tlačítka. 
Stisknutím jeho horní části se teplota zvýší a rozsvítí se červené LED diody. Chcete-li snížit teplotu, stiskněte 
spodní část tlačítka. (obr.4) 
 

(obr.4) 

FUNKCE COOL SHOT  
Při aktivované funkci „Cool shot“ zafixujete proudem chladného vzduchu účes tak, aby vydržel nádherný po 
dlouhou dobu. 
Když je aktivována funkce Cool shot (zmáčknutím tlačítka “Cool shot”), LED kontrolky teploty rychle blikají. 
Vypnutím se teplota vrátí k předchozímu nastavení (dojde k deaktivaci režimu Cool shot). (obr.5) 
 

(obr.5) 

ZAMYKACÍ TLAČÍTKO 

Po výběru rychlosti a teploty proudu vzduchu uzamkněte hlavní vypínač, aby nedošlo k nechtěné změně 

navolených možností. (obr. 6) 
Tlačítko „Cool shot“ lze použít I po uzamknutí ostatních funkcí. 
 

 (obr. 6)  

FUNKCE PAMĚTI 
Fén má funkci zapamatování, která umožňuje zachovat nastavenou teplotu z předchozího použití. 
Tato funkce umožňuje zachovat nastavení teploty a rychlosti proudění vzduchu ideální pro vaši potřebu a 
typ vlasů, což zaručuje praktické a efektivní použití. 
 
 
OXY-ACTIVE TECHNOLOGY 
Pokud vlasy nejsou řádně chráněny před vnějšími vlivy, mohou volné radikály postupně matovat molekuly, 
které vlasům dodávají barvu, oxidují a odstraňují lesk vlasů. Technologie OXY-ACTIVE díky emisi aktivního 
kyslíku má dvě velmi důležité výhody s ohledem na péči o vlasy. Především vytváří nezbytnou ochranu před 
vnějšími vlivy a poskytuje delší trvanlivost barvy. Rovněž umožňuje hluboké čištění vlasové pokožky a 
obnovuje optimální podmínky pro růst vlasů. Má silné antibakteriální účinky a je vědecky testován.  
OXY-ACTIVE TECHNOLOGY je ideální pro každodenní použití v kosmetických salonech. 
 



 

 

VAKUOVÝ EFEKT 
Výstup vzduchu byl navržen tak, aby násobil proud vzduchu vytvořený motorem. Další proud vzduchu je 
vytvářen vakuovým efektem bez použití jakékoli další energie. 
 

  

FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ CHYB (obr.8) 
Fén je vybaven funkcí rozpoznávání chyb. Pokud tato funkce zjistí problémy, zařízení se nezapne nebo se 
vypne. 
V závislosti na typu chyby mohou LED diody signalizovat následující: 
 

CHYBY LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 

OCHRANA 

HARDWARU 

PROTI 

NADMĚRNÉMU 

TOKU VZDUCHU  

BLIKÁNÍ OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

PŘEHRÁTÍ 
OFF BLIKÁNÍ 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

OCHRANA 

SOFTWARU 
BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ 

OFF OFF OFF OFF 

NAPĚTÍ NAD 

HORNÍ HRANICÍ 
BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ 

OFF OFF OFF 

NAPĚTÍ POD 

SPODNÍ HRANICÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ 
 

OFF 

 

OFF 

ZASEKNUTÝ 

MOTOR 
BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ OFF 

VADNÁ FÁZE BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ BLIKÁNÍ 

OBECNÁ 

PORUCHA 
BLIKÁNÍ OFF BLIKÁNÍ OFF BLIKÁNÍ OFF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(obr.8) 

 



 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

 2 koncentrátory 

 1 difuzér 
 

 

 
DŮLEŽITÉ: 
Používejte pouze originální příslušenství GAMA. 

SAMOČISTÍCÍ (AUTOCLEANING) FUNKCE 
Tento fén je vybaven samočistící funkcí určenou k čištění vnitřních součástí. 
Jak zapnout samočistění: Jakmile je fén vypnutý, opatrně otočte vnější filtr proti směru hodinových ručiček 
a táhněte směrem ven. Poté stisknutím tlačítka vyberte rychlost umístěnou v horní části zařízení a držte 
tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. (obr. 7) 
 

(obr. 7) 
 
Motor zapne zpětný chod na 15 sekund, zatímco ostatní tlačítka jsou neaktivní. Na konci samočištění 
uveďte vnější filtr do původní polohy a zapněte fén. 
Pokud chcete samočištění zastavit, zapněte fén a přepněte hlavní vypínač z 0 na I. Čistící funkce se 
automaticky zastaví a fén bude fungovat normálně. 
Čištění fénu provádějte podle intenzity používání, v profesionálním provozu však minimálně jednou nebo 
dvakrát týdně. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Všechny naše fény mají inovativní systém, který zabraňuje kontaktu vlasů s částmi motoru. 
Udržujte spotřebič dobře udržovaný, abyste zajistili nejlepší výkon a prodloužili životnost výrobku. 
Před čištěním zařízení jej odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne. 
• Pravidelně odstraňujte prach a vlasy z produktu. 
• Pro vyjmutí zadního filtru držte vysoušeč vlasů za držadlo a otočte zadní kryt (držák filtru) proti směru 
hodinových ručiček. 
• Vyjměte vnitřní filtr. 
• Vyčistěte jej hadříkem nebo navlhčenou houbou. 
• Před nasazením vnitřního filtru se ujistěte, že je zcela suchý. 
• Tělo vysoušeče vlasů čistěte navlhčeným hadříkem nebo houbou. 
• Před použitím se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý. 



 

 

VIDEO NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ FÉNU 
 

 
 
Dobře udržovaný a pravidelně čištěný fén vydrží mnohem déle než ten, o který není postaráno. 
 
Návody k produktům a veškeré informace naleznete na stránkách www.gamaprofessional.com. 

https://drive.google.com/file/d/1afs6FKmLShlPwYJRtTcOduSpgNu3gc0S/view

