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BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ГАРАНЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Оборудване само за професионална употреба.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Продуктите ни отговарят на директивите, касаещи маркировката СЕ.

Символът за клас II или Двойно изолиране означава, че този продукт е проектиран 
така, че да не изисква свързване за заземяване. Тези уреди са създадени така, че 
отделната повреда да не може да причини контакт с опасни напрежения от страна 
на потребителя, тъй като външните части са направени от изолиращ материал.

Този символ показва, че продуктът отговаря на изискванията на новите директиви, 
въведени за опазване на околната среда и че трябва да се изхвърля по подходящ 
начин в края на експлоатационния си живот. Поискайте информация от местните 
власти относно местата, предназначени за изхърляне на отпадъци. 

Този символ, който обикновено е придружен от описание, показва на потребите-
ля, че е важно да прочете тези операции и инструкции.

ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ.
ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

Не използвайте този уред в близост до вани, мивки или други съдове с вода.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете щети и опасности вследствие на неправилна употреба, 
спазвайте стриктно и съхранявайте инструкциите за употреба. Ако 
впоследствие уредът бъде прехвърлен на трети лица, предайте заедно 
с него и книжката с инструкции.

РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА УРЕДА
Извадете уреда от опаковката му и се уверете, че е цял и че няма видими признаци на 
повреждане вследствие на транспортирането. 
При съмнения не използвайте уреда и се свържете с най-близкия сервизен център (вижте 
˝Сервизни центрове (IT)˝, посочени в настоящото ръководство).

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ДЕЦА. 
Частите на опаковката (пластмасови пликчета, експандиран 
полистирол и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, 
тъй като представляват потенциални източници на опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
Употребата на електрически уреди изисква съблюдаването на някои основни правила.

Никога не потапяйте уреда във вода или в друга течност! Не докосвайте 
уреда, ако е паднал в каквато и да е течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не използвайте настоящия уред в близост до вани, 
мивки или други съдове, съдържащи вода!

По-специално:
• никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце или крака;
• не използвайте уреда с боси крака;
• не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да изключите щепсела от електрическия 

контакт;
• не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.);
• не оставяйте деца да си играят с уреда.
• Когато уредът се използва в бани, след употреба го изключвайте от захранването, тъй 

като близостта до водата може да е опасна дори и когато уредът е изключен.
• Винаги изваждайте щепсела от електрическия контакт, без да дърпате кабела. 
• Никога не премествайте уреда, като го теглите за електрическия кабел. 
• Дръжте мрежовия кабел и уреда далече от горещи повърхности.
• Не съхранявайте или не пускайте уреда с усукан или огънат кабел.
• Не използвайте уреда, ако кабелът или други части изглеждат повредени. Ако захран-

BGПревод на оригиналните инструкции
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ващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизния 
му център или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят 
всякакви рискове. 

• Допълнителна защита се осигурява от устройство за предпазване от токове при по-
вреда, с номинален ток на сработване не повече от 30mA в домашната електрическа 
инсталация. 

• Препоръчваме за повече информация да се свържете с доверен електротехник. Безо-
пасността на тези електрически уреди отговаря на признатите правила на техниката и 
на закона за безопасността на електрическите уреди.

• Не оставяйте щепсела включен в мрежовия контакт, ако не е необходимо, а го изключ-
вайте, когато уредът не се използва.

• Поставяйте уреда върху равни и стабилни повърхности, далече от източници на 
топлина.

• Шум: Нивото на звуково налягане (претеглено А) е под 70 dB(A).

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
УПОТРЕБА
Сешоарът е проектиран и произведен за сушене и оформяне на човешка коса.

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА:
Използвайте уреда само за предвидената цел, не го използвайте с пе-
руки, животинска козина и всякакви други материали, различни от чо-
вешката коса. Производителят не поема никаква отговорност в случай 
на неподходяща употреба на уреда.

Не увивайте кабела около уреда, за да не повредите кабела и да предо-
твратите всякакви произтичащи от това рискове.

За техническите характеристики направете справка върху външната опаковка и в указани-
ята, дадени върху табелката с данни, поставена върху уреда.
• Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с 

технически данни на уреда.
• Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Децата не трябва да използват уреда, нито 

да играят с него.
• Този уред може да се използва от деца от осемгодишна възраст нагоре и от лица с 

ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица без опит или 
познания, стига същите да са контролирани и обучени относно безопасната употреба 
на уреда и да участват в разбирането на опасностите.

• Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца, оставени без надзор. 
• С цел гарантиране на оптималното функциониране в условия на пълна безопасност, 

в случай на падания или силни удари изискайте от оторизиран сервиз да направи 
проверка.

• Не оставяйте кърпички или сходни предмети в близост до уреда.
• Захранващият кабел не трябва никога да влиза в контакт с уреда.
• Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт, след като сте го използвали. 
• Никога не пъхайте или не оставяйте предмети да падат в отворите на уреда.
• Уредът никога не трябва да се използва в помещения, където има висока 

концентрация на аерозолни продукти (спрейове) или в които се освобождава 
кислород.

• Сешоарът разполага с устройство против прегряване. В случай на прегряване, 
загряването се прекъсва и се подава само студен въздух. След охлаждането, 
загряването отново се включва автоматично.

ОБЩО ОПИСАНИЕ
В зависимост от модела разгледайте фигура [1] или [2].
Сешоар с отделни бутони за сила на въздушната струя [A] и температура [B].
A – Ключ ON-OFF и регулиране на въздушната струя
B – Бутон за регулиране на температурата
C – Бутон за студена въздушна струя
D – Фронтална решетка
E – Отстраняем филтър
F – Халка за кабел
G – Захранващ кабел
H – Въздушен концентратор
I – Дифузер (ако е предвиден)
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Този уред е проектиран, за да се използва в търговски площи.

Свържете щепсела към електрическия контакт.
Сешоарът притежава 3 степени на температура и 2 скорости на въздушната струя, които 
може да бъдат избрани чрез отделни ключове. Ако уредът разполага с бутон за студен въз-
дух [C], може да го използвате за фиксиране на прическата.

Включете уреда чрез ключа On/Off [A] и изберете желаната скорост:
0  0 = ИЗКЛЮЧЕНО

  I = средно силна въздушна струя
  II = силна въздушна струя

Чрез бутона за регулиране на температурата [B] изберете желаното ниво:
 I = ниска температура
  II = средна температура
  III = висока температура

След използването изключете уреда чрез ключ On/Off [A].
Изключете захранващия кабел [G] от електрическия контакт, без да дърпате кабела или 
уреда. 
Оставете уреда върху стабилна повърхност, като внимавате да не увивате 
захранващия кабел около уреда.

Бутон за студен въздух (Cold Shot) [C]
Ако уредът разполага с този бутон, той може да се използва за фиксиране на прическата.
Като задържите натиснат бутона за студен въздух, сешоарът се превключва бързо към 
работа със студен въздух и фиксира прическата.
За да се върнете на настроената температура, просто трябва да пуснете бутона.

Употреба на въздушен концентратор [H]
Благодарение на концентратора, въздухът се насочва директно към четката, използвана за 
оформяне на прическата.
Поставете концентратора и го натиснете в посока на корпуса на сешоара (Фиг. 3a). 
Концентраторът може да се извади, като се издърпа в посоката, показана със стрелка b 
(Фиг. 3b).

Изчакайте приставката да се охлади, преди да я отстраните.

Употреба на дифузер [I]
Ако уредът е снабден с дифузер, той може да се използва за постигане на обемна прическа.
Поставете дифузера и го притиснете в посока на корпуса на сешоара (Фиг. 4a).
Дифузерът може да се извади, като се издърпа в посоката, показана със стрелка b (Фиг. 4b).

ПОДДРЪЖКА
В случай на неизправност или повреждане на уреда или само на част 
от него, той трябва да бъде анализиран от производителя или неговия 
технически сервиз или изобщо от лице със сходна квалификация, така 
че да се предотвратят всякакви рискове. Ползвателят не трябва да 
разглобява уреда самостоятелно.

Изключете щепсела от електрическия контакт, преди да пристъпите 
към почистване на уреда.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ
Поне веднъж седмично почиствайте целия уред.
За да избегнете всякакви рискове от токов удар, не почиствайте уреда с вода и не го 
потапяйте във вода.
Почиствайте уреда само с мека кърпа, евентуално леко навлажнена. 
Не използвайте разтворители и абразивни препарати! 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
За да може работните характеристики на уреда да се поддържат оптимални във времето, 
препоръчваме да почиствате редовно филтъра [E]:
• всеки ден при интензивна и непрекъсната употреба
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Производителят си запазва правото да внася, във всеки един момент и без никакви 
предизвестия, промени и/или да сменя частите, ако го сметне за уместно, за да може 
винаги да предлага надежден, дълготраен и авангарден продукт.

• два пъти седмично при нормална употреба
• веднъж месечно в случай на спорадична употреба.
За тази цел процедирайте както е посочено по-долу:
1. Завъртете филтъра по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка (Фиг. 

5a) и го отстранете.
2. Отстранете от филтъра мрежичката, ако е предвидена такава (Фиг. 5b).
3. Почистете мрежичката и филтъра с мека четчица (Фиг. 5c).
4. Поставете отново мрежичката към филтъра и закачете филтъра към уреда, като го 

завъртите по посока на движение на часовниковата стрелка до пълното му закачване 
(Фиг. 5a).

Фиг. 5a

Фиг. 5b

Фиг. 5c

Не използвайте без мрежичка: косата може да бъде засмукана 
от уреда.

ИЗХВЪРЛЯНЕ
Опаковката на продукта се състои от рециклиращи се материали. Отделете 
частите въз основа на вида им и ги изхвърлете съгласно действащите закони в 
областта на опазването на околната среда. 

По смисъла на европейския стандарт 2012/19/ЕС (RAEE) изведеният от експлоатация 
уред трябва да се изхвърли съгласно срока на цикъла му на използване. Това се 
отнася до рециклирането на полезните материали, съдържащи се в уреда, и позволява 
намаление на влиянието върху околната среда. За повече информация се обръщайте 
към местната организация за изхвърляне на отпадъци или към дистрибутора на уреда.

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията е валидна според действащите законови условия, като започва да тече от дата-
та на закупуване и включва ремонтните разходи. 

Гаранционният срок е 1 или 2 години в зависимост от типа краен потребител, според раз-
поредбите на Европейска директива 1999/44/ЕО.

Гаранцията е валидна само при представяне на документ с печат и подпис на дистрибутора, както 
и посочена дата на покупката. За вярна се смята датата, посочена върху касовия бон/фактурата. 

Гаранцията покрива дефектно качество на уреда, дължащо се на материалите или на про-
изводството му. Фирма Gamma Più се задължава да ремонтира или заменя безплатно онези 
части, които по нейна преценка не работят добре в гаранционния период поради дефект-
ни материали или дефектно производство.

ВНИМАНИЕ! Гаранцията отпада в случай, че по уреда се установят директни намеси 
от страна на купувача или боравене с уреда от страна на неоторизиран персонал.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:
• Щети, причинени от неподходяща употреба, несвойствено третиране или счупвания 

по време на транспортиране.
• Щети, причинени от несъблюдаването на инструкциите за употреба.
• Щети, причинени от използването на уреда с неправилно мрежово напрежение.
• Уреди, върху които са монтирани приставки на други производители.
• Части, подлежащи на нормално износване.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ
За евентуални ремонтни работи разгледайте "Сервизните центрове (IT)˝, посочени в на-
стоящото ръководство, за да се свържете с най-близкия сервизен център, като посочите 
модела на продукта.
За актуализирания списък на сервизните центрове разгледайте Интернет сайта: 
www.gammapiu.it
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Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti

Посочване Значение

HD Сешоар

Модел

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010



cod.: AFICATGAMMA_04_BG

Gamma Più s.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 22

25046 Cazzago S. Martino (BS) Italia
Tel. +39.030.77.50.207 - 77.50.077
Fax +39.030.72.54.999 - 77.50.206

info@gammapiu.it - www.gammapiu.it
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