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Моля прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба ! 



 

 

Описание на частите: 

 

 

 

1.Изход за топлия въздух 

2.Вход на студения въздух 

3.Бутон за студен въздух 

4.Бутон за изключване/ Ниска скорост/ Висока скорост 

5.Бутон за Студен / Топъл / Горещ въздух 

6.Дръжка 

7.Кука за закачване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Използване на сешоара 

 

Когато сушите косата си, можете да използвате концентратора за по-добър 

резултат. 

 

1. Бутон за „студен удар”. Използването на „Студен удар“ помага при 

процедури като къдрене, като изстудява нагрятата и навита коса за 

кратко време и помага за запазването на къдриците. 

Бутон за „Изключване/Ниска скорост/Висока скорост“ – бутона има 

три позиции – 0 за изключване, 1 за ниска скорост, 2 за висока скорост.  

Бутон за студен / топъл / горещ въздух – бутона има три позиции – I за 

студен въздух, II за топъл въдух, III за горещ въздух. 

2. След измиване, изсушете косата си с кърпа и след това използвайте 

сешоара. Включете в електрическата мрежа и нагласете на подходящза 

за вас скорост и температура. 

3. Когато косата ви е изсушена, изключете с бутона на позиция 0 и 

изключете от електрическата мрежа. 

 

 

Важно: 

 

1. Свържете уреда към електрическата мрежа - 220-240 V. 

2. Никога не използвайте във вана или над пълен умивалник. 

3. Не използвайте абразиви или препарати за почистването на сешоара. 

4. Никога не постаяйте върху мокър чаршаф или възглавница, докато 

работи или е включен в електрическата мрежа. 

5. Уверете се, че изхода и входа за въздух са свободни, когато използвате 

уреда. Сешоара има защита против прегряване. Ако достъпът на 

въздух рязко намалее, сешоара ще се изключи автоматично. Изключете 

от мрежата и оставете да се охлади за няколко минути, преди да го 

използвате отново. 

6. Изключете от електрическата мрежа след употреба 

7. Децата не осъзнават потенциалните опасности при работа с уреда. Не 

позволявайте деца да използват уреда. Уверете се, че децата са 

наблюдавани ако използват уреда. 

 

Почистване на вашия сешоар 

 

Моля винаги изключвайте сешоара преди почистване. 

Не поставяйте във вода. Пазете от омазняване или прах. От време на 

време премахвайте натрупвания от прах по входа за въздух с малка четка. 

Може да почиствате вашият уред с влажна кърпа, след това да 

подсушавате с кърпата в комплекта, като не забравяйте да изключите 

уреда първо от електрическата мрежа. 



 

 

 

Внимание: 

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) 

с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с 

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или 

инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 

тяхната безопасност. 

2. Децата не трябва да си играят с уреда. 

3. Не използвайте близо до вода, вана, басейни. 

4. Когато уреда се използва в баня, след приключване на рабтоа с него, го 

изключвайте от електрическата мрежа, близоста с вода може да 

представлява опасност, дори когато уреда не се използва, но е включен 

в електрическата мрежа. 

5. Не дърпайте кабела с ненужна сила. Не наранявайте или преправяйте 

кабела. Ако кабела е наранен, трябвада бъде заменен от производителя 

или оторизиран от него сервиз за да се избегнат наранявания.  

 

 

 

 

 

„Изхвърляне на отпадни електрически и електронни уреди от крайни потребители в 

Европейския съюз” 

Символът върху продукта или опаковката сочи,че този продукт не може да се изхвърля 

заедно с битовите отпадъци.Потребителят е отговорен за изхвърляне на такъв вид 

отпадъци,особено електрически и електронни,в определената за това „точка”.Разделното 

събиране и рециклиране на това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и 

гарантира рециклирането им с оглед опазване на околната среда и здравето.За по-подробна 

информация относно реда за изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да 

се обърнете към местните компетентни власти,службата за събиране на битови отпадъци 

или фирмата,от която сте закупили продукта. 

 

 

 

 

 

 

 


