
 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt GAMA od GAMA.PROFESSIONAL. Jsme si jisti tím, že  

oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho návrhu a výrobě. Společnost GAMA.PROFESSIONAL neustále 

pracuje na inovaci nabízených technologií tak, aby mohla nabízet ty nejlepší produkty prémiové kvality. Vynikající výkon 

je zaručen, protože používáme nejpokročilejší metody a nejlepší materiály. Produkty jsou navrženy pro nejnáročnější 

klienty, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků jak v salonu, tak doma. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny 

a uschovejte je pro budoucí použití. 

 

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 

 

1. Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí zařízení. Jakákoli chyba v připojení může způsobit 

neopravitelné poškození a nevztahuje se na něj záruka. 

2. Odpojte spotřebič ze zásuvky, když je vypnutý. Blízkost vody by mohla představovat hrozbu; při používání v koupelně 

je nutné být velmi opatrný. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci proudového chrániče (nepřesahující 30 

mA) pro elektrický obvod v koupelně. Konzultujte s odborníkem. 

3. Příslušenství vysoušeče vlasů může být během používání velmi horké. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi.  

4. Vysoušeče vlasů vypněte, když jej nepoužíváte. 

5. Zařízení neponořujte ani nenamáčejte. 

 
6. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany nebo jiné nádoby obsahující vodu. 

7. Před čištěním spotřebič vždy nejprve vypojte ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. K čištění nepoužívejte 

agresivní přípravky obsahující fenylfenol.  

8. Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu nejsou ucpané.  

9. Při používání držte fén za rukojeť.  

10. Nedržte spotřebič za elektrický kabel. Nenavíjejte elektrický kabel kolem spotřebiče, ohněte jej tak, aby nedošlo k 

narušení jeho správné funkce a tím k poškození vlasů. Nedodržení výše uvedených varování a pokynů by mohly 

způsobit zkrat a tudíž neopravitelné poškození fénu a také ohrozit bezpečnost uživatele. 

11. Nepoužívejte prodlužovací kabely.  

12. Nečistěte vysoušeč vlasů agresivními produkty. 

13. Nepoužívejte fén při teplotách pod 0 °C nebo nad 35 °C.  

14. Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženou fyzickou, motorickou nebo duševní kapacitou (včetně dětí), 

popř. osoby s omezenými znalostmi o samotném spotřebiči, pokud k jeho používání nebyli proškoleni nebo nejsou 

dostatečně pod dohledem tak, aby byla zajištěna jejich vlastní bezpečnost. Děti musí být po celou dobu pod dohledem, 

aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se spotřebičem. 

15. V případě nesprávného použití nebo nedodržení pokynů výrobce nenese žádnou odpovědnost a nebude platit 

záruka. Jako součást naší politiky neustálého zlepšování našich produktů, si vyhrazujeme  právo na změnu standardu 

produktu. Je nám líto, pokud bychom nebyli schopni Vás včas informovat. 

16. Toto je zařízení vhodné pro bezpečné použití do 2000 m n.m. 

17. Když je spotřebič zapojený do zásuvky, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.  

18. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození nebo opotřebení, měl by být vyměněn pouze specializovaným 

personálem. Nepoužívejte kabel a/nebo příslušenství, které bylo upraveno nebo nebylo schváleno výrobcem. 

 

 

 

Pro vaši bezpečnost byl tento spotřebič byl navržen se systémem dvojité izolace. 

 

 

 

 

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produkt by nemělo být zacházeno jako s běžným domácím 

odpadem; jakmile se rozhodnete pro jeho likvidaci, měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a 



 

 

elektronických zařízení a spotřebičů. Když tento produkt zlikvidujete správně, pomáháte předcházet 

potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví, které by mohly pocházet z nevhodného 

zacházení s produktem. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte se na obecní 

úřad, místní službu pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde byl produkt zakoupen. 

 

 

 

Toto označení platí pouze pro produkty distribuované v EVROPĚ. 

 

 

 

 

ZÁRUKA NA PRODUKT 

Záruka na výrobek se řídí platnými předpisy a platí po předložení originálu čitelného kompletního dokladu o nákupu. 

Kompletní doklad o nákupu je nutný také pro servisní podporu v rámci záruky. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1 - Ujistěte se, že máte úplně suché ruce a vypínač ve vypnuté poloze: O / OFF před připojením spotřebiče k napájení. 

Po jeho zapojení budou všechny kontrolky blikat jako uvítací zpráva. 

2 - Pro zapnutí přesuňte vypínač z 0 do I. (Obr.1) 

 
Obr. 1 

 

3 - Regulace proudění vzduchu a požadované teploty. Po prvním zapnutí jsou proudění vzduchu i teplota nastaveny 

na minimum, tomu odpovídá první kontrolka zespodu vedle bočních tlačítek. (Obr.2) 

 
Obr. 2 

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU 

Fén je vybaven tlačítkem pro nastavení průtoku vzduchu. Stisknutím horní části se průtok vzduchu zvýší, jak indikují 

bílé kontrolky. Chcete-li snížit průtok, stiskněte spodní část nastavovacího tlačítka. (Obr.3) 

 

 

 

Obr. 3 

 

 

 

 



 

 

NASTAVENÍ TEPLOTY 

Vysoušeč vlasů je vybaven 4 úrovněmi teploty, které lze nastavit stisknutím příslušného tlačítka. Stisknutím horní části 

tlačítka se teplota zvýší, jak ukazují 3 červené kontrolky. Pro snížení teploty stiskněte spodní část tlačítka. (Obr.4) 

 

 
Obr. 4 

 

 

COOL SHOT 

Během sušení vlasů můžete použít tlačítko „Cool shot“, abyste podpořili dlouhotrvající styl. 

Chcete-li tuto funkci aktivovat, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot. Chcete-li jej deaktivovat, uvolněte 

tlačítko. (Obr.5) 

 
Obr. 5 

 

TLAČÍTKO ZÁMKU 

Po nastavení požadované rychlosti proudění vzduchu a teploty tlačítka voliče lze uzamknout, aby se zabránilo náhodné 

změně během používání. Pro zablokování teploty a rychlosti vzduchu přesuňte vypínač do polohy zamčeno. (Obr.6) 

Když jsou tlačítka voliče rychlosti vzduchu a teploty zablokovány, tlačítko Cool Shot lze stále používat. 

 
 

Obr. 6 

FUNKCE TURBO 

Fén je vybaven funkcí TURBO, která posiluje proudění vzduchu uvedením motoru na maximální rychlost 120 000 

otáček za minutu na 30 sekund. Chcete-li funkci aktivovat, nastavte maximální rychlost a stiskněte a na několik sekund 

podržte tlačítko TURBO. Funkce TURBO se aktivuje, když se LED rozsvítí zeleně. Po uplynutí doby aktivace se LED 

dioda vrátí do své původní barvy Chcete-li jej znovu aktivovat, opakujte postup. (Obr.7) 

Pokud je fén uzamčen, není možné funkci aktivovat. 



 

 

 
Obr. 7 

 

FUNKCE PAMĚTI 

Fén má paměťovou funkci, která si pamatuje provozní preference uživatele. Když produkt vypnete, uloží se poslední 

nastavení rychlosti vzduchu a teploty, po zapnutí se automaticky vrátí k uloženému nastavení. Pokud je však fén 

odpojen ze zástrčky na delší dobu, tovární nastavení bude obnoveno. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Vysoušeč vlasů iQ je vybaven mikroperforovaným kovovým filtrem a látkovým filtrem speciálně navrženým tak, aby 

zabránil pronikání nečistot z prostředí. Pro účel ochrany se vysoušeč vlasů může vypnout, pokud je ve filtrech 

nadměrné množství nečistot. Když k tomu dojde, bílá LED kontrolka přestane blikat a zůstane svítit a signalizuje, že je 

třeba vyčistit filtry. (Obr.8) 

 
Obr. 8 

Pro správnou údržbu a čištění fénu se doporučuje provést samočistící cyklus po každém použití a hloubkové čištění 

filtrů na konci každého dne pro zajištění optimální životnosti a výkonu fénu. 

VAROVÁNÍ, nahromadění nečistot v důsledku nesprávného čištění filtru může způsobit poškození motoru a může 

poškodit a ovlivnit výkon vysoušeče vlasů. 

 

 

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ 

Tento samočistící proces by měl být proveden po každém použití fénu. 

1) Nejprve odstraňte veškeré příslušenství připojené k vysoušeči vlasů (např. trysky nebo difuzér). Zapněte vysoušeč 

vlasů posunutím vypínače z 0 na I a znovu jej vypněte. Pokud jste fén delší dobu nepoužívali, zapněte jej pohybem 

vypínač z 0 na I (Obr.9) a nechte jej několik sekund zapnutý. 

 
Obr. 9 

VAROVÁNÍ: NEZAPÍNEJTE FÉN BEZ FILTRU. 

 

2) Poté fén vypněte, ihned stiskněte tlačítko volby rychlosti nebo automatického čištění na spodu a stiskněte jej na 5 

sekund. (Obr. 10) 

Automatický čisticí cyklus musí probíhat v následujícím pořadí: 



 

 

• Zpočátku bude proud vzduchu foukat plnou rychlostí po dobu 3 sekund, aby se zabránilo usazení zbytků vlasů nebo 

prachu, a pak se zastaví. 

• Ihned poté fén automaticky začne foukat vzduch v opačném směru, směrem k zadní části vysoušeče vlasů po dobu 

10 sekund, aby se odstranily všechny nečistoty zachycené ve filtrech. Po uplynutí 10 sekund se motor zastaví. 

• Na konci sekvence, pokud si přejete provést nový automatický čisticí cyklus, budete muset 

počkat 30 sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obr. 10 

 

Během tohoto procesu zajistěte, aby byl zachován výstup i přívod vzduchu bez překážek, mimo jakýkoliv povrch a 

fén nebyl vystaven jakýmkoli vlasovým chemickým produktům ve vzduchu, např. lakům na vlasy. Na konci relace 

AUTOCLEANING je proces dokončen a fén lze normálně používat. Pro zrušení automatického čistícího cyklu 

stiskněte aktivační tlačítko a tím se proces automaticky zastaví. Pokud je cyklus přerušen, není dokončen, a proto jej 

fén bude považovat za neplatný. Vysoušeč vlasů je vybaven systémem, který vypočítává provozní dobu po každém 

cyklu automatického čištění. Tento systém zobrazí upozornění pomocí LED kontrolky, když bude překročen časový 

limit pro nový cyklus, čímž se zabrání poškození motoru, které by mohlo ovlivnit výkon fénu. (Obr.11). Toto varování 

se zobrazí 12 hodin po posledním cyklu automatického čištění. 

 
Obr. 11 

 

POZNÁMKA: Výstražná LED nezhasne, dokud neproběhne celý proces samočištění. Pokud LED dioda bliká a 

vysoušeč vlasů se vypne, další zapnutí bude trvat 5 až 10 sekund. Aby fén fungoval normálně, bude muset provést 

kompletní proces automatického čištění bez přerušení. Pokud je proces zrušen, vysoušeč vlasů jej nebude považovat 

za platný, a proto je nutné aktivační kroky opakovat (Obr. 9 a Obr. 10). Počkejte na dokončení a fén znovu zapněte. 

Jakmile je celý proces dokončen, LED dioda přestane blikat a časovač se resetuje. Pokud před zobrazením varování 

spustíte úplný cyklus automatického čištění, časovač se vynuluje. Samočistící cyklus lze aktivovat tolikrát, kolikrát je 

potřeba. 

 

SPRÁVNÝ PROCES ČIŠTĚNÍ FILTRŮ  

Vysoušeč vlasů je vybaven dvěma vyjímatelnými filtry: mikroperforovaným kovovým filtrem obsahuje vnitřní tkaninový 

filtr (PMF Tech) pro účinné filtrování prachu a částic v prostředí. Lze je snadno vyjmout pro správné čištění pod vodou, 

aby se odstranily všechny zachycené nečistoty. Pro profesionální uživatele je doporučeno proces ručního čištění 

provádět denně. V případě domácích použití, lze provádět týdně.  

 

 

 

 



 

 

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ  

1) Když je fén vypnutý a odpojený, jemně vytáhněte MIKROPERFOROVANÝ kovový filtr, zatažením dozadu jej úplně 

vyjměte. Opakujte stejnou operaci pro odstranění látkového filtru (PMF Tech). (Obr. 12) 

 
Obr. 12 

2) Použijte přiložené čisticí příslušenství k odstranění prachu a částic nahromaděných na filtrech. Umyjte pod vodou, 

pečlivě třete zevnitř i zvenku a ujistěte se, že voda proudí zevnitř ven, takže nečistoty odcházejí. (Obr. 13). Pokud 

znečištění přetrvává, doporučujeme použít hadřík navlhčený v izopropylalkoholu, který působí jako odmašťovač, bez 

zanechání zbytků. NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky nebo výrobky, které nejsou doporučeny. Vysušte filtr, dokud se 

neodstraní veškerá vlhkost. 

 
Obr. 13 

 

POZOR: PŘED VLOŽENÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU FILTRY ZCELA SUCHÉ A BEZ VLHKOSTI. ČISTĚTĚ JE 

ČASTO. 

 

3) Přemístění filtrů. Začněte látkovým filtrem (PMF Tech) a poté mikroperforovaným kovovým filtrem. Buďte opatrní, v 

obou případech je nutné je umístit na zapuštěná vodítka a jemně je posunout bez použití tlaku. Pokud jsou filtry správně 

umístěny, síla magnetu na vnitřní straně mikroperforovaného kovového filtru způsobí jeho posunutí a správné umístění. 

Otáčejte jím, dokud nebudou šipky (Obr. 14). dokonale srovnané.  

 

Obr. 14 



 

 

VAROVÁNÍ: Pokud jsou filtry vloženy nesprávně, nadměrný tlak by mohl předmět poškodit, a dokonce způsobit 

zlomení. 

 

STYLINGOVÉ TIPY  

iQ má výjimečné proudění vzduchu a tlak, proto vřele doporučujeme jedinečné nastavení sušení při stylingu pro 

zajištění ochrany vlasů a optimalizaci výkonu fénu. Doporučené nastavení sušení pro všechny typy vlasů je 2. stupeň 

teploty, my doporučujeme 1. stupeň teplotní úroveň pro jemné vlasy. 

 

ROZPOZNÁNÍ CHYB / AUTODIAGNOSTIKA  

Fén je vybaven několika senzory, které neustále monitorují parametry používání. V případě extrémního nebo 

neobvyklého použití vysoušeč vlasů zastaví svůj provoz nebo se nezapne, aby mohl chránit uživatele i samotný 

produkt. Jakákoliv anomálie detekovaná vysoušečem vlasů je indikována blikajícím světelným kódem na rukojeti.  

Protože některé typy anomálií jsou dočasné (například extrémní používání fénu, které vytváří nadměrnou teplotu), 

doporučujeme postupovat následovně:  

1- Přepněte spínač do polohy vypnuto 0.  

1.1 - Ujistěte se, že jsou filtry čisté. Pokud ne, proveďte před zapnutím napájení správnou údržbu.  

2- Odpojte spotřebič ze zásuvky.  

3- Po několika minutách spotřebič znovu připojte k elektrické zásuvce a zapněte jej. Pokud je porucha/abnormalita 

dočasná, bude vysoušeč vlasů fungovat normálně. Pokud se závada opakuje, kontaktujte asistenční službu obchodu 

nebo v případě nákupu v internetovém obchodě zákaznický servis výrobce GA.MA. 

 

Pozn.: Protože je IQ vybaven sofistikovaným a citlivým elektronickým systémem, změna v elektrickém napětí by mohla 

způsobit chybový signál, a tím i vypnutí zařízení. Jedná se o mechanismus vlastní ochrany. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

CHYTRÁ PODLOŽKA A AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ  

Vysoušeč vlasů je vybaven senzorem, který automaticky zastaví svou činnost položením na podložku, tzv. SMART 

PAD, (Obr. 15), speciálně navržený pro tento výrobek. Zvedáním a posunutím od ní se fén vrátí do činnosti. Tato nová 

funkce umožňuje efektivně řídit čas použití. Aby se fén automaticky zastavil, musí být na krátkou vzdálenost od SMART 

PAD. Neumisťujte žádné předměty do blízkosti senzoru SMART PAD, mohly by při používání spadnout. 

 
Obr. 15 

 

Když fén umístíte do blízkosti senzoru SMART PAD, přístroj se automaticky zastaví a LED diody indikující rychlost 

vzduchu a teplotu budou blikat. (Obr. 16) Jakmile se vysoušeč vlasů vzdálí od senzoru, bude automaticky obnoven 

provoz.  

Pozn.: Po 5 minutách, během kterých je fén v režimu automatického zastavení nebo klidovém režimu, se fén 

automaticky vypne. Pro aktivaci jej vypněte a znovu zapněte. 

 



 

 

Obr. 16 

TRYSKY  

iQ2 Perfetto se dodává se 2 různými velikostmi trysek. Jsou navrženy s dvojitou vrstvou, která poskytuje vzduchový 

polštář, izolující proudění horkého vzduchu zvenčí a zabraňuje přehřátí, aby se zabránilo spálení při dotyku. To také 

usnadňuje výměnu příslušenství. Kromě toho jsou trysky vybaveny vysoce výkonnými magnety pro fixaci a 

přizpůsobení se různým polohám. (Obr. 17) 

 

 
 

Obr. 17 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Každá tryska má magnetické uchycení a mechanickou aretaci. Chcete-li jej umístit, jemně jej přibližte k fénu a magnety 

dokončí polohování. Jakmile je ve správné poloze, pro zamknutí jej budete muset otočit ve směru hodinových ručiček. 

Chcete-li jej odstranit, musíte jej nejprve otočit, abyste jej odemkli, a poté zatažením uvolněte magnety.  

 

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození, VŽDY odemkněte příslušenství a poté jej vyjměte tahem.  

 

HVĚZDICOVÁ TRYSKA: Toto nové příslušenství vytváří rovnoměrný proud vzduchu, ideální pro jemné nebo 

poškozené vlasy. Díky Venturiho efektu zvyšuje proudění vzduchu a rozvádí jej směrem ven. Konstrukce zabraňuje 

poškození vlasů prouděním vzduchu. (Obr. 18) 

 

 
Obr. 18 

 

DIFUZÉR: Tento doplněk díky své hloubce a designu lze použít k sušení kudrnatých vlasů a tvoření účesů. (Obr. 19). 



 

 

 
Obr. 19 

 

 

NÁVOD NA VLOŽENÍ HVĚZDICOVÉ TRYSKY A DIFUZÉRU: Vnější tvar Venturiho trysky a difuzéru je shodný s 

tvarem vnitřní základny výstupu vzduchu z vysoušeče vlasů. Z tohoto důvodu budete muset obě části dokonale sladit. 

Tlačte jemně dovnitř tak, aniž byste vyvíjeli příliš velký tlak, tak aby zůstala malá mezera mezi předním kovovým 

kroužkem a příslušenstvím. (Obr. 20) 

 

 
Obr. 20 

 

 

 


