Инструкция за употреба

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ
ИНСТРУКЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТОВА
РЪКОВОДСТВО И ВЪРХУ САМИЯ УРЕД
Основни предпазни мерки при
използване на електрически уред
трябва да бъдат спазвани,
включително следните:

ВНИМАНИЕ

КОНЦЕНТРАТОРЪТ И ДИФУЗЕРЪТ
СЪДЪРЖАТ МАГНИТИ.
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР,
ЕЛЕКТРОШОК, ИЛИ НАРАНЯВАНЕ:
1. Пазете далеч от пейсмейкъри,
дефибрилатори, кредитни карти
и цифрови съхранители на
данни.

ВНИМАНИЕ

ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕ
ОТНАСЯТ ЗА УРЕДА, КАКТО И ЗА
ВСИЧКИТЕ МУ ПРИСТАВКИ И
АКСЕСОАРИ, ЗАРЯДНО И
АДАПТОР.

2. Този уред на Dyson не е предназначен
за употреба от лица под 8 годишна
възраст, или от лица с намалени
физически, психически или сетивни
възможности без надзо, или лица с
липса на опит и познания, освен, ако те
не са били инструктирани за начина на
ползване на уреда от упълномощено за
това лице, което ще гарантира
правилната употреба. Почистването и
поддръжката да не се извършват от
деца.
3. Не позволявайте уредът да се използва
като играчка. Необходимо е специално
внимание ако уредът се използва от,
или в близост до деца. Децата трябва
да бъдат наблюдавани, за да се
гарантира, че те не си играят с
прахосмукачката Dyson или зарядното
устройство.
4. Ако уредът се използва в баня или
мокро помещение, изключете от
контакта след всяка употреба.
Съществува опасност от влагат дори
при изключен само от копчето уред.

5. ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда в
непосредствена близост до вани,
джакузита и каквито и да е
съдържатели на вода.
6. При повреда на кабела, той трябва да
бъде подменен от квалифицирано
техническо лице, което е представител
на производителя.

7.

Устройството разполага с термална
защита от прегряване. Ако уредът
прегрее и спре да работи, изключете го
от контакта и го оставете да се охлади.
8. ВНИМАНИЕ: За да се осигури
безопасното действие на термалната
защита, не използвайте уреда свързан
през други електронни или механични
прекъсвачи на електричеството таймери, програматори и др.
9. За допълнителна защита можете да
инсталирате защита от пренапрежение
не по-голяма от 30 mA.
10. Не използвайте уреда за друго
предназначение освен за сушене на
коса
11. Не пипайте уреда, кабела и щепсела с
мокри ръце.
Този продукт е предназначен само за
домашна употреба . Професионалната
му употреба ще направи гаранцията му
невалидна!

12. Не изключвайте уреда от контакта
дърпайки го за кабела. Хванете за
щепсела и тогава издърпайте от
контакта. Употребата на
удължител не е препоръчителна.
13. Не опъвайте кабела и не
поставяйте кабела под
напрежение. Дръжте кабела далеч
от нагряти повърхности и не
увивайте кабела около уреда.
14. Не използвайте никакви смазки,
почистващи препарати, лакове или
освежители за въздух в никоя част
на уреда.
15. Свържете се с линията за
обслужване на Dyson, когато се
изисква сервиз или ремонт. Не
разглобявайте уреда, тъй като
неправилното му сглобяване
може да доведе до токов удар
или пожар.
16. Ако уредът не работи както
трябва, получи силен удар, паднe,
повреди се, остави се на открито
или се изпусне във вода, не го
използвайте и се свържете с
телефонната линия на Dyson.

Въздухоотводът и металният обръч могат
да се нагреят до горещо по време на
употреба. Оставете уреда изклчен да се
охлади преди да го хващате за тях.

Кутията съдържа

Сешоар
Dyson
Supersonic™

Концентратор
за изправяне
на коса

Концентратор за
стилизиране

Дифузер

Закачалка за
съхранение

Противоплъзгаща
подложка

Функции

Контрол на въздушния поток
3 прецизни настройки.
Отрицателни йони
Намалява статичното
електричество.
LEDs
Температурен контрол
4 прецизни настройки на
топлината, включително
студен въздух за фиксация.

Включване/изключване
Превключване с плъзгач.

Студена струя
Натиснете и задръжте за
деактивиране на
топлинната струя.
Отвор за входящ въздух
Подвижна предпазна
решетка на филтъра
Лесна за сваляне и
почистване.

Приложения
Магическо магнитно захващане
Магнитните аксесоари могат бързо и лесно да се
прикрепят към предната част на уреда, както и
да се завъртат на 360 °. Така можете да ги
позиционирате прецизно точно там, където са
Ви необходими.

Защита от прекомерно
нагряване

Специална технология запазва хладна
повърхността на аксесоарите за полесно нагласяне.

Концентратор за
изправяне на коса

Изсушава нежно с помощта
на въздушна струя.

Закачалка за
съхранение и
противоплъзгаща
подложка
Ако съхранявате сешоара на
кука, поставете закачалката на оребрената част в
основата на дръжката.

Концентратор за
стилизиране

Мощен, прецизен въздушен поток за
контролирано стилизиране, кичур по
кичур.

Дифузер

Равномерно разпределя въздушния поток за
нежно изсушаване на къдриците и
намаляване на начупването. Препоръчва
се използване с настройки на ниска
температура и слаб въздушен поток.
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LED
Настройки

Светлинните индикатори показват коя
настройка използвате.
Въздушен поток
Силен
Умерен
Слаб
Температура
Висока
Умерена
Ниска/скалп режим
Студена струя
Максимална работна температура в
нормални условия: 105°C
Максимална допустима температура на
самоизключване: 145°C

Диагностика

Светлинните индикатори мигат без
прекъсване в случай на следните проблеми:

Почистване на филтъра.
Виж секцията за почистване
на филтъра.
Свържете се с контактния
център на Dyson.

Почистване
Уверете се, че сте изключили уреда от
електрическата мрежа преди да почистите
филтъра.

Капачка

Мрежа

2

Капачка

1

Хванете здраво
дръжката на уреда и
завъртете капачката
на филтъра обратно
на часовниковата
стрелка.

Издърпайте надолу.
Използвайте
микрофибърна кърпа
или мека четка за да
отстраните прах или
мъхове от капачката и
мрежата на филтъра.
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4

Не използвайте вода
за почистване на
филтъра.

Завъртете капачката на
филтъра обратно на
място, уверете се, че е
правилно позиционирана.

Не прилагайте твърде
голям натиск върху
мрежата на филтъра.

Завъртете по посока на
часовниковата стрелка,
за да заключите преди
употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
•

Продуктите на Dyson са изработени от материали с
висока степен на рециклируемост
Изхвърляйте за рециклиране, където е възможно.
Батерията трябва да се отдели от уреда преди
рециклиране.
За изхвърляне и рециклиране на батерията следвайте
изискванията на местното законодателство.

•
•
•

Този знак индикира, че продуктът не трябва да бъде
изхвърлян заедно с другия домашен боклук на територията
на Европейския Съюз. За да предотвратите възможна вреда
върху здравето и околната среда чрез неконтролирано
изхвърляне, моля предайте го за рециклиране. За да върнете
Вашия използван продукт, моля използвайте службите за
събиране на отпадъци или се свържете с търговеца от който
сте закупили уреда. Те ще се погрижат за правилното
предаване за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
DYSON ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА
•
•

Благодарим Ви, че избрахте да закупите уред Dyson
След регистрирането на вашата специална 2 годишна
гаранция, вашия уред Dyson ще бъде гаранционно
обслужван за части и труд в продължение на 2 години
от датата на покупката, при спазване на условията на
гаранцията. Ако имате някакви въпроси относно вашия
уред Dyson, обадете се на Dyson горещата линия с
вашия сериен номер и информация относно това къде /
когато сте закупили уреда. Повечето въпроси могат да
бъдат решени по телефона с един от нашите обучени
кадри на Dyson линия за обслужване на кленти.
Алтернативно, посетете www.dyson.bg за онлайн
помощ, общи съвети и полезна информация за Dyson.
Ако вашият Dyson уред се нуждае от сервиз, обадете се
на горещата линия Dyson за да можем да обсъдим
възможните варианти. Ако вашият Dyson уред е в
гаранция, и ремонта е покрит, то ще бъде поправен, без
разходи. Вашият сериен номер може да бъде намерен на
информационната табела, която се намира зад
прозрачния контейнер за боклук.

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КАТО
СОБСТВЕНИК НА УРЕД DYSON
•

•

•

За дани помогнете да ви обслужваме по-бързо и качествено, моля
регистрирайте се като притежател на уред Dyson. Можете да
направите това по два начина:
Да ни се обадите на горещата линия на Dyson +359 2 963 33 04.
Да ни изпратите писмо на електронната ни поща dyson@vassilias.bg
със следните данни: име на клиент, тел. за обратна връзка, модел и
сериен номер на уреда, копие на документа за закупуване(сканиран
или сниман четливо).
След извършена регистрация, ще получите от нас потвърждение за
валидността на вашата гаранция.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА DYSON 2
ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ
КАКВО СЕ ПОКРИВА ОТ ГАРАНЦИЯТА
• Ремонт или подмяна на вашия уред Dyson(по преценка на Dyson), ако е
установено, че е дефектен, поради некачествени материали, изработка
или функция в рамките на 2 години от покупка или доставка(ако някоя
част вече не е на разположение или спряна от производство, Dyson ще го
замени с функционална резервна част).
• Гаранцията на този уред е валидна в страната, от която е закупен, или ако
се използва в страна, в която се продава и поддържа същият модел, със
същата ел. захранваща мрежа.
• Когато уредът е закупен извън ЕС, тази гаранция е валидна само в
съответната страна в която е закупен.
• Когато уредът е закупен в ЕС, тази гаранция е валидна само в
съответната страна в която е закупен или ако уредът се използва в някоя
от страните Австрия, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия,
Холандия, Испания или Великобритания, и същият модел със същия
волтаж се разпространява в съответната страна.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА
Dyson не ремонтира или заменя продукт, когато дефектът е резултат от:
• Случайна повреда, неизправности, причинени от небрежно ползване или
грижи, злоупотреба, липса на грижи, невнимателна работа или
манипулация на уреда, която не
е в съответствие с ръководството за работа на Dyson.
• Използване на уреда за нещо различно от сешоар за коса.
• Използване на сешоара за професионална употреба
• Използването на части, които не са оригинални на Dyson, и не са
монтирани в съответствие с инструкциите на Dyson.
• Неправилна сглобка(освен ако не е извършена от Dyson).
• Ремонт или промени, извършени от лица, различни от Dyson или негови
упълномощени представители.
• Нормално износване
Ако имате някакви съмнения какво се покрива от гаранцията, моля
свържете се с представител на Dyson.

РЕЗЮМЕ НА ПОКРИТИЕТО
• Гаранцията влиза в сила от датата на покупка, или от датата
на доставка, ако тя е по-късна
• Трябва да се представи доказателство за доставка / покупка
( оригинал и всички последващи документи ) преди да се
извърши ремонт на вашия Dyson уред. Без тези доказателства,
всички ремонти ще се заплащат. Пазете Вашата касова
бележка или документ за поръчка.
• Всички ремонти се извършват от Dyson или негови
упълномощени представители
• Всички части, които са заменени от Dyson ще станат
собственост на Dyson.
• Ремонта или подмяната на части на Вашия гаранционен уред
Dyson не удължават срока на гаранция.
• Гаранцията дава предимства, които са в допълнение и не
засягат вашите законни права като потребител.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
• Вашата информация ще бъде съхранявана от Dyson и
неговите агенти за рекламни, маркетингови
и обслужващи цели.
• Ако Вашите лични данни се променят, ако промените
мнението си за някой от вашите
маркетингови предпочитания или ако имате някакви
въпроси относно това как използваме Вашата информация,
моля свържете се с горещата телефонна линия.
• За повече информация относно начина, по който защитаваме
личните данни моля, вижте нашата политика за
поверителност на сайта на Dyson. .

