
  

 
 

Професионален сешоар 

Модел: R-677 

 
 

Инструкция за употреба 
 
За вашата безопасност винаги четете внимателно инструкцията за употреба, 
преди да използвате уреда 



  

Мерки за безопасност 
1. Не използвайте този уред близо до вода ， не използвайте уреда с мокри 
ръце. 
2. Не използвайте този уред в близост до вани, душове, басейни или други 
съдове, съдържащи вода. 
3. Когато се използва в банята, извадете щепсела от контакта след употреба, 
тъй като близостта на водата представлява опасност и когато сешоарът е 
изключен. 
4. За допълнителна защита се препоръчва монтирането на устройство за 
остатъчно електричество (RCD) с номинален остатъчен работен ток, 
непревишаващо 30 mA, в електрическата верига, която захранва банята. 
Посъветвайте се с електротехник за съвет. 
5. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, 
ако са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по 
безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 
надзор. 
6. Никога не свързвайте сешоара към неправилно напрежение. 
7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от 
производителя или от неговия сервизен агент или подобно квалифицирано 
лице, за да се избегне опасност. 
8. Уверете се, че изходът за въздух и решетката не са запушени.  
9. Сушоарът има защита от прегряване. Той се изключва при прегряване и 
започва отново след охлаждане. Когато сешоара се спре автоматично и не е 
необходимо да го отново извадете щепсела от контакта. 
10. Не поставяйте изхода за въздух твърде близо до косата си. Моля, 
изключете сешаоара ако няма да го използвате за дълго време.  
11. Съхранявайте сешоара далеч от деца. 
12. Не потапяйте сешоара във вода или използвайте при наличие на влага. 



  

Описание на уреда 

 
1.Решетка за входящ въздух 
2.Дръжка 
3.Кука за закачане 
4. Превключвател за горещия въздух 
5. Регулатор на скоростта 
6.Студена струя 
7. Концентратор 
8.Декоративен ринг 
9.Корпус 

 

 

 



  

Начин на употреба 
1. Винаги се уверявайте, че превключвателят е поставен в положение OFF, 

преди да включите уреда в контакт.а 
2. Използвайте високата степен за изсушаване на косата и използвайте 

ниска настройка за оформяне. 
3. Ако сешоара спре по някаква причина, веднага го изключете и оставете да 

изстине. 
4. Switch control   

0=Изключено             1=LOW: ниска температура на затопляне. 
1=Low: Ниска скорост      2=MIDDLE: средно гореща температура 
2=HIGH: Висока скорост    3=HIGH: висока температура 
Студена струя: натиснете бутона за студена струя за да използвате 
функцията.  

5.  Концентраторът може да се използва върху или без. 
6.  Изключете, когато приключите, и извадете щепсела от контакта. 
7.  Йонизиращата функция се задейства автоматично, когато се използва 

сешаоара. 
 
Почистване и поддръжка 
Важно: Уверете се, че сешоарът е изключен от контакта преди почистване. 
Използвайте влажна кърпа за почистване и подсушете. Това ще ви помогне да 
запазите покритието на сешоара. 
Не трябва да се използват абразивни почистващи препарати. 
Внимание: Никога не потапяйте сешоара във вода и се уверете, че щепселът 
е сух.. 
След известно време на употреба трябва да почистите отвора за въздух. 
Метод на работа: завъртете входа посока обратна на часовниковата посока, 
след като го почистите, завъртете по посока на часовниковата стрелка и го 
фиксирайте върху сешоара. 
Често почиствайте косата или мъха, които се събират във входящия филтър. 



  

За почистване може да се получи прегряване. 
 
Спесификации: 220-240V~ 50Hz, 2400W max 
 

 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране 
на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване 
на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и 
ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като 
предупреждение за разделното му изхвърляне. 
 


