A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
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1 Hőmérsékletszint kijelző
2	Hőmérséklet gomb (+)
Hőmérséklettartomány: 130°C-200°C.
A gomb megnyomásával növelheti a
hőmérsékletet
3	Hőmérséklet gomb (-)
Hőmérséklettartomány: 130°C-200°C.
A gomb megnyomásával csökkentheti
a hőmérsékletet.
4	BE/KI kapcsológomb
5	Villásdugó és elektromos kábel

Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a
készüléket. A gyári hőmérséklet beállítás
170°C fok.

RIO 3. GENERÁCIÓS
HAJEGYENESÍTŐ KEFE™

Addig nyomja a (+) gombot,
míg a kívánt hőmérsékletet
el nem éri. A hőmérséklet
csökkentéséhez nyomja meg a
(-) gombot.
Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a
készüléket, majd húzza ki az elektromos
hálózatból.

RAMTALANÍTÁS
Az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU)
(Waste of Electrical and ElectronicEquipment WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká
vált elektronikai termékek újrahasznosítása a
legjobb
rendelkezésre
álló
újrafeldolgozási
és
újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a
környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése,
az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a
hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése
érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és
elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a
termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak
megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási
hulladékként kezelni!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA
Kft. ügyfélszolgálatát. Címünk: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu Telefon: +36 30 6 560 292
Munkanapokon: 9.00-16-óráig
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl,
Széchenyi út 31.
Web: www.rioszepsegapolas.hu; www.kozmetikaotthon.hu

ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Olvassa el a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi tanulmányozás
céljára!
• A készüléket 14 év vagy a feletti gyermek
használhatja, illetve csökkent fizikális,
érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkező vagy tapasztalattal és
megfelelő ismeretekkel nem rendelkező
személyek csak abban az esetben
használhatják, amennyiben az felügyelet
alatt történik vagy tájékoztatást kapnak
a készülék biztonságos használatáról és
megértik az előfordulható veszélyeket!
Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon
a készülékkel! A készülék tisztítását,
gyermek csak felügyelet mellett
végezheti!
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ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A készüléket használat után azonnal
húzza ki az elektromos hálózatból,
úgyszintén tisztítás előtt!
• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
Kapcsolja ki, ha már nem használja!
• A készüléket ne tegye ki közvetlen
napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
• Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne
érjen forró felszínhez!
• Ne tegye a készüléket közvetlenül
semmilyen felszínre, míg az meleg vagy
be van dugva az elektromos hálózatba.
• Ne használja tusolás vagy fürdés közben!
• Ha a készüléket a fürdőszobában
használja, használat után azonnal húzza
ki az elektromos hálózatból, akkor is, ha
ki van kapcsolva, hogy elkerülje a víz
jelenléte miatti áramütés veszélyt!
• További áramütés elleni védelemként,
javasoljuk, hogy a fürdőszobai áramkörbe
építessen be egy további védelmi eszközt,
melyen az áthaladó névleges áram nem
haladja meg a max. 30mA-t. Ennek
kiépítéséhez hívjon szakembert!
• Ne helyezze a készüléket olyan helyre,
ahonnan beleeshet a kádba vagy a
mosdóba!

• Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza
ki az elektromos hálózatból! NE ÉRJEN A
VÍZHEZ!
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb
folyadékba!
• Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá!
• Használat során a készülék felmelegszik,
ezért ügyeljen rá, hogy ne érjen a bőréhez!
• A készüléket kihűlt állapotban, nyirkos
textíliával tisztítsa meg! Ne használjon
oldó vagy karcosodást okozó szereket!
• Ha a készülék nem megfelelően működik,
ne használja tovább! Ha az elektromos
vezeték bármi módon megsérül,
az áramütés elkerülése érdekében
szakképzett szerelővel cseréltesse ki.
• A készüléket csak a használati
útmutatóban foglaltaknak megfelelően
szabad használni!
• Ne használja vizes vagy nyirkos hajon!
• Csak külső használatra!
• Ne használja ezt a készüléket fürdőkád,
zuhanyozó, medence vagy más, vizet
tartalmazó edény közelében.

• A készülék belsejében nincsenek a
felhasználó által javítható alkatrészek.
• NE szedje szét vagy próbálja megjavítani a
készüléket. Ha bármilyen problémája van a
termék használatával kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK
Bemenet:
AC 100-240V ~ 50/60Hz 25W
Üzemi hőmérséklettartomány:
130°C - 200°C
Üzemi környezeti hőmérséklet:
0°C - 35°C
Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhany
alatti használatra.
A készülék megfelel
jogszabályoknak.
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GARANCIA
A készülék normál használata esetén 2 év
cseregaranciát biztosítunk a normál felhasználásból
eredő hibákra. A használati útmutatóban leírtaktól
eltérő üzemeltetésből eredő károkra, illetve a
megnyitott készülékre a garancia nem vonatkozik.
Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a
számla bemutatásával érvényesíthető!
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