СЕШОАР PRIMA CBD – 110
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
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Радваме се, че сте избрали сешоар Conti. Надяваме се, че този продукт ще улесни живота ви като
другите продукти Conti. За да използвате уреда си по най-добрия начин, моля, прочетете
ръководството за употреба внимателно и след това го съхранете, защото може да ви е необходимо
по-късно.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Винаги спазвайте основните мерки за безопасност при уптреба на електрически уреди.
Този уред НЕ е предназначен за употреба от лица с физически, сетивни или психически
увреждания (включително деца) или лица, които нямат опит или знания, освен ако не им се
осигури наблюдение и обучение от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
НЕ оставяйте уреда си включен в контакта. В случай, че не се използва или изисква
почистване, изключете го от контакта и го оставете да изстине.
Използвайте само принадлежностите, произведени или препоръчани от производителя.
Уредът не трябва да се оставя без наблюдение, докато е включен.
Съхранявайте на място без достъп на деца.
НЕ дръжте уреда с мокри ръце.
НЕ го използвайте докато се къпете.
НЕ оставяйте уреда на място, от което може да падне във ваната или мивката.
Този уред се загрява докато се използва. Пазете кожата си от контакт с горещите
повърхности. Използвайте уреда, като го държите за дръжката.
В случай, че е осигурено наблюдение или е предоставена информация във връзка с
безопасната употреба на уреда или възможните рискове, този уред може да бъде
използван от деца на възраст над 8 години или лица с намалени физически, сетивни или
психически способности или лица, които нямат опит или познания. Деца НЕ трябва да си
играят с уреда. Чистенето и поддръжката НЕ трябва да се извършват от деца без надзор.
Когато сешоарите се съхраняват в банята, те трябва да бъдат прекъснати от контакта, дори
да са изключени от бутона им, тъй като те представляват опасност като са близо до вода.
За допълнителна зашита, се препоръчва да се инсталира контакт със заземяване на
електрическата верига, която захранва банята. Консултирайте се с водопроводчика си за
съвет.
Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки и други съдове, пълни с вода.

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Обърнете внимание дали електрическото напрежение написано на сешоара ви Conti съвпада с
напрежението във вашия дом.
За да предотвратите повреда на вашия уред, не използвайте удължители, които не захранват
правилно уреда.
Свържете уреда със зазимен контакт.
Уреда ви е предназначен за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски или
индустриални цели.
Не правете други промени по уреда ви, освен чистене и поддръжка. Не се опитвайте да поправите,
модифицирате или замените части във вашия уред. В случай на повреда, моля, свържете се със
оторизиран сервиз.

2

Избягвайте действия или движения, които ще повредят кабела или щепсела на уреда. Не увивайте
кабела около уреда.
Тъй като през изходния отвора на уреда излиза горещ въздух, захранващият му кабел не трябва да
се допира до тази част.
Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от топлинни източници като печки и фурни.
Не потапяйте във вода или някаква друга течност и не позволявайте някаква течност да се разлее
върху него.
Ако уредът падне във вода, веднага извадете щепсела. Не се опитвайте да работите с уреда във
вода.
Повреди поради изпускане или удар, цепнатини или надрасквания на външната повърхност,
настъпили след доставката на уреда до клиента, са по вина на потребителя.
Нашата компания не е отговорна за каквито и да е било повреди, които може да настъпят поради
горните причини и следователно такива повреди няма да се разглеждат като гаранционни.
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
Не използвайте на открито, на места, където се използват продукти с аерозол (спрей) или
където кислорода е ограничен.
Когато уредът е горещ или включен в контакт, не го почиствайте и НИКОГА не го оставяйте
включен.
Не допускайте косата ви да има директен контакт с входящия отвор за въздух.
Не възпрепятствайте входа и изхода на въздух на уреда, когато той работи. Ако входящия
отвор за въздух е запушен по някакъв начин, уредът ви ще спре автоматично поради мерки
за безопасност и ще стартира отново след няколко минути.
Поставете бутона за включване/изключване „ON/OFF”на позиция „0”, след като използвате
уреда.

1. Предна част на корпуса
2. Концентратор на въздух
3. Задна част на корпуса
4. Превключвател
5. Захранващ кабел със щепсел

3

УПОТРЕБА НА УРЕДА
Включете захранващия кабел на уреда в електрическия контакт.
След избиране на подходяща степен уредът ви ще започне да работи.
Ако искате да изсушите косата си със студен въздух, уредът ви ще духа студено, докато
натискате бутона за студен въздух. Ако отпуснете бутона за студен въздух, уредът отново
ще духа топло.
След като приключите сушенето, поставете преключвателя за включване/изключване на
позиция „0” и извадете захранващия кабел от контакта.
След като навиете захранващия кабел или като използвате връзката за захранващия кабел,
с която е снабден вашия уред, можете лесно да го закачите на кука или закачалка.
НАКРАЙНИК
Може да ползвате уреда си както с предоставения концентратор за въздух, така и също и без него.
Завъртете накрайника, докато го държете с върха нагоре. За да го свалите, можете да го
издърпате, като го теглите нагоре. Като концентрира горещ въздух, накрайникът позволява косата
да бъде оформена с помощта на гребен и четка и прилепналата коса да изглежда обемна чрез
издухване.
ПРАВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И
УПОТРЕБА
В случай, че уредът ви не работи, НИКОГА не го отваряйте и ремонтирайте.
Когато уредът падне на земята, удари се в твърд предмет или ако има някакви отчупени или
напукани части, моля, не го включвайте и се свържете се с оторизирания ви сервиз.
Ако захранващият кабел или щепселът е повреден, НИКОГА не ги подменяйте сами, а се свържете
с оторизирания ви сервиз.
НЕ носете уреда като го държите за захранващия кабел.
За да изключите уреда от контакта, моля, дръжте щепсела и НИКОГА не дърпайте
захранващия кабел.
Извадете захранващия кабел от контакта, когато не използвате уреда.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Поставете превключвателя за включване/изключване на позиция „0” преди почистване.
Изключете уреда от контакта.
Почистването може да се извърши, само когато уредът изстине напълно.
Ако има някакви косми в отвора за въздух, моля, премахнете ги.
НЕ допускайте никакви течности да навлизат в уреда ви.
Всички други процедури по поддръжка трябва да бъдат извършени от оторизиран сервиз.
СЪХРАНЕНИЕ
Този уред НЕ трябва да бъде изоставян, когато е горещ или включен в контакта. Когато не се
използва, оставете го да изстине и след това, като поставите уреда в кутията му, го сложете на
безопасно, сухо място, недостъпно за деца. НИКОГА не увивайте кабела около уреда. Това може
да предизвика преждевременно износване на кабела.
ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА И НАМАЛЯВАНЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ: ПРЕПОРЪКИ
Извадете захранващия кабел от контакта, когато не използвате уреда.
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ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА
Уредът трябва да бъде изпратен в оригиналната си кутия и опаковка или да бъде увит в мек плат,
който да предпази уреда. Външната повърхност на уреда ви може да се повреди поради
неправилно опаковане.
ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕД КАТО ПРОДУКТЪТ Е ИЗПРАТЕН КЪМ КЛИЕНТА, ПОВРЕДИ И НАРАНЯВАНИЯ,
КОИТО НАСТЪПЯТ ПО ВРЕМЕ НА ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ ИЛИ ТРАНСПОРТ СЕ ПОКРИВАТ ОТ
ГАРАНЦИЯТА.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Живот на употреба: 7 години
Гаранционен срок: 2 години
Захранващо напрежение: АС 220-240V, - 50-60Hz
Мощност: 1000-1250W
Отговаря на Регламента за електрическо и електронно оборудване.

Производител/Вносител
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