Спецификации
Благодаря ви, че избрахте професионалната четка за изправяне на коса HAIRYOO 150.
Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда и ги запазете за
бъдещи справки.
Технически данни
Номинално напрежение: 220-240V ~ 50/60Hz
Номинална мощност: 60 W
Доставен комплект
Непосредствено след разопаковане проверете дали доставеният комплект е пълен,
както и за повреди на продукта и всички компоненти (вижте описанието на продукта).
Опаковъчни материали
Не изхвърляйте опаковъчните материали, а винаги ги рециклирайте. Предайте
хартията, картонената кутия и опаковката от велпапе в пункт за събиране на отпадъци.
Пластмасовите опаковъчни материали и фолиото трябва да бъдат поставени в
специално предназначените за целта кошове за отпадъци.

В примерите за пластмаси PE означава полиетилен, код 02 за PE-HD, 04 за PE-LD, РР
означава полипропилен, PS означава полистирол.
Инструкции за безопасност
Работната част на уреда се загрява силно по време на употреба. Избягвайте контакт с
кожата. Уверете се, че захранващият кабел никога не се допира до горещите части на
уреда.
•

Уредът трябва да се изключва от контакта:

- преди почистване и техническо обслужване.
- ако не работи правилно.
- веднага щом приключите работата с него.
- ако напускате помещението дори и за момент.
•
•
•
•
•

Проверете дали напрежението на вашата електрозахранваща мрежа отговаря
на напрежението на уреда. Всяко включване към неподходящо напрежение би
повредило необратимо уреда, която повреда не се покрива от гаранцията.
Внимание: Никога не използвайте уреда в банята, изключвайте го от контакта
след употреба, тъй като наличието на вода в близост до него би било опасно
дори когато той е изключен от бутона.
Когато уредът се използва върху деца или в присъствието на деца или хора с
ограничени възможности, е необходимо постоянно наблюдение.
Не поставяйте четката върху мек материал, например килим, постелка, хавлии,
пътеки и т.н.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от
производителя или негов сервиз или лице с подходяща квалификация, за да се
избегне всякаква опасност.

•

За допълнителна защита, в електрическата верига, захранваща вашата баня
трябва да се инсталира дефектнотокова защита с номинален ток на сработване
не по-висок от 30 mA. Помолете вашия електротехник за помощ.

Предупреждение
Не потапяйте във вода.

Предупреждение
За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване на лица:
1. Уредът е предназначен само за домашна употреба.
2. Никога включен в електрическата мрежа уред не трябва да се оставя без
наблюдение.
3. Когато деца или инвалиди използват уреда или са близо до него, когато той
работи, е необходимо да се наблюдават добре.
4. Използвайте уреда само по предназначение, използвайте го по начина описан в
това ръководство. Не използвайте приставки, непрепоръчани от доставчика.
5. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът му са повредени, ако
не работи правилно, ако е падал, включително и във вода или е повреден по
някакъв начин. Отнесете уреда в сервизен център за проверка и ремонт.
6. Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности. Не увивайте захранващия кабел
около уреда.
7. Никога не използвайте докато спите.
8. Не използвайте уреда навън или на места, където се използват аерозолни
(спрей) продукти или на място, където се подава кислород.
9. Не използвайте удължител с този уред.
10. Работните повърхности на уреда за изправяне на коса са горещи, когато той се
използва. Не докосвайте очи и непокрита кожа до нагретите повърхности.
11. Не използвайте преобразувател на напрежение.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от
производителя или негов сервизен агент или от лице с подходяща
квалификация, за да се избегне всякаква опасност.
13. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с
намалени физически, сензорни или ментални възможности или лица, които
нямат достатъчно опит и познания, освен ако не са наблюдавани или ако не са
инструктирани от лицето, отговорно за тяхната безопасност, по отношение на
употребата на уреда.
14. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да ползват уреда
за игра.
15. Почиствайте уреда след употреба, за да избегнете натрупване на
замърсявания по него.
16. Този уреди никога не трябва да се използва в близост до вода (напр. пълна
мивка, вана или душ). Не допускайте уредът да се намокри.

Предупреждение
Не използвайте този уред в близост до вани, легени или други съдове, съдържащи
вода.

Описание

1.
2.
3.
4.
5.

LCD дисплей
Загряваща плоча
Бутон за включване/изключване
Бутон за увеличаване на температурата
Бутон за намаляване на температурата

