
 

 
 
 

 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

СЕШОАР 

 
 

 

Модел HM-5021 
Компактен сешоар с AC дизайн. 

 
 

Запазете тези инструкции за бъдеща употреба. 
Прочетете всички инструкции, преди работа с продукта. 
 
 

Важни инструкции за безопасност 
При използване на електрически уред, винаги трябва да се спазват 
основни мерки за безопасност, включително следните: 
 
1. Проверете дали напрежението, посочено върху уреда, отговаря на 

местното напрежение преди да включите уреда. 
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Съхранявайте този уред далеч от вода! Не 

използвайте този продукт в близост до или над вода във вани, мивки и 



 

други съдове.  

3. Когато използвате сешоара в банята, го изключвайте от контакта след 
употреба, тъй като близостта на водата представлява опасност дори 
когато сешоара е изключен.  
4. За допълнителна защита, е препоръчително в електрическата схема на 
банята монтаж на дефектно токова защита (RCD) с номинален работен ток 
на утечка не повече от 30 mA. Посъветвайте се с електротехник за съвет.  
5. Необходим е строг надзор, когато всеки уред се използва върху или в 

близост до деца или хора с увреждания. Съхранявайте на недостъпно за 
деца място. 

6. Никога не блокирайте вентилационните отвори в задната част на 
сешоара  
7. Ако уредът прегрее, ще се изключи автоматично. Изключете уреда и го 
оставете да се охлади за няколко минути. Преди да включите отново 
уреда, проверете дали вентилационните решетки не са блокирани от пух, 
косми и т.н. 
8. Не насочвайте въздушния поток към очите или други чувствителни 
области. 
9. Уредът не трябва да се използва с мокри ръце или да се потапя във вода, 
или да се поставя под течаща вода, или да бъде мокрен.  
10. Не използвайте сешоара за цели, различни от изсушаване и оформяне 
на коса. 
11. Не дърпайте кабела с ненужна сила. Не навивайте захранващия кабел 
около уреда. Проверявайте редовно кабела за всякакви признаци на 
увреждане. Повредените кабели могат да бъдат опасни. 
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от 

производителя или негов сервизен представител или лице със 
съответната квалификация, за да се избегне опасност. 

13. Винаги изключете уреда преди да го оставите, дори ако това е само за 
миг. 

14. Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба. 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
УПОТРЕБА 
1. Уверете се, че ръцете ви са напълно сухи, преди да включите 

уреда. 
2. Включете и завъртете превключвателя (A) в желаната позиция 1 

настройвайки въздушния поток-позиция 2 за определяне силата на 
въздушния поток 

3. След като ръката ви е суха, натиснете на позиция (А) и изключете 
от контакта. 



 

 
 

 
A0=ИЗКЛЮЧЕНО 
A1+B1   УМЕРЕН ВЪЗДУХ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА 
A1+B2   УМЕРЕН ВЪЗДУХ СЪС СРЕДНО ТОПЛА ТЕМПЕРАТУРА 
A1+B3   УМЕРЕН ВЪЗДУХ СЪС ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 
 
A2+B1   СИЛЕН ВЪЗДУХ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА 
A2+B2   СИЛЕН ВЪЗДУХ СЪС СРЕДНО ТОПЛА ТЕМПЕРАТУРА 
A2+B3   СИЛЕН ВЪЗДУХ СЪС ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 

 

 
Този уред е снабден с функция "Cool Shot", която позволява бързо охлаждане на 
косата и по-дълготрайни къдрици. За да активирате функцията за мигновено 
охлаждане, просто натиснете бутона в предната част на дръжката. След 
освобождаване на бутона, уредът се връща към нормалната си настройка. 

 

    
               
A- БУТОН  A – РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА 
B- БУТОН  B – ТЕМПЕРАТУРЕН РЕГУЛАТОР 



 

C- ХЛАДЕН ИЗТРЕЛ 
D- КОНЦЕНТРАТОР 
E- ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ 
 

Приставки за стилизиране 
Концентратор  
Концентраторът ви дава възможност да насочите въздушния поток до косата си, 
докато фризирате. 
Свържете концентратора, като просто го поставите отпред на уреда. Свалете го  
чрез издърпване. 
Концентраторът може да се използва с четка за придаване на пухкав вид и заоблени 
краища на косата. 
 
Дифузер 
Поставете дифузера върху края на сешоара чрез натискане и завъртане. Изберете 
подходяща термична настройка и скорост. Например, за да подсушите на къдрици 
дръжте сешоара върху косата като бавно го придвижвате около главата. 
 

Почистване 
1. Уредът може да се почиства със суха кърпа. 
2. Приставките могат да се почистват с влажна кърпа или изплакват под 
течаща вода. 
 
Свалете приставките от уреда, преди да ги почистите. Уверете се, че приставките са 
сухи преди да ги използвате или при съхранение. 
Никога не изплаквайте уреда с вода. 

Съхранение 

Когато уредът не се използва го изключете от електрическата мрежа. 
Оставете уреда да се охлади и да го съхранявайте на сухо място. Никога не 
навивайте захранващия кабел около уреда, тъй като това ще доведе до 
преждевременно изхабяване и счупване на кабела. Ако захранващият кабел на този 
уред се повреди, уредът трябва да се смени, като го върнете на търговецът от който 
е закупен продуктът или лице със съответната квалификация, за да се избегне 
опасност. 
 

Характеристики   
220-240V 50Hz 1800-2000W 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени 



 

физически, сетивни или умствени способности, или при липса на опит и познания, 
освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на 
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават за 
да се гарантира, че не си играят с уреда. 
За допълнителна защита, е препоръчително в електрическата схема на банята 
монтаж на дефектно токова защита (RCD) с номинален работен ток на утечка не 
повече от 30 mA. Посъветвайте се с електротехник за съвет.  
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов 
отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране 
на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни 
последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното 
изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така 
значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта 
домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан 
контейнер на колела. 
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