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ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ 
1. Решетка за всмукване на въздух 
2. Превключвател на захранването 
3. Сгъваема дръжка. 
4. Въздушен концентратор 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 202206 

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към 
момента на отпечатване. Запазваме си правото на промени, мотивирани от постоянното 
развитие на техниката в нашите продукти.

Мод. JBSC1430 220-240 V~ 50-60 Hz 1800-2200 W 

 



 

3 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
• Прочетете внимателно тези инструкции, преди да пуснете 

уреда в експлоатация, и ги запазете за бъдещи справки. 
•  Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 

години и от лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на опит и знания, ако са 
били под подходящо наблюдение или са били инструктирани 
относно използването на уреда и те разбират свързаните с 
него опасности. 

• Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни елементи 
в обсега на деца. Те могат да бъдат потенциални източници 
на опасност. 

• Не го свързвайте, без да се уверите, че напрежението, 
посочено на табелката на сешоара, и това на вашия дом 
съвпадат. 

• Не го оставяйте да духа върху дрехи, меки материали или когато 
не се използва. 

• Децата не трябва да си играят с уреда. Дръжте сешоара далеч 
от обсега на деца. 

• По време на употреба избягвайте да запушвате входа и изхо-
да на въздуха, тъй като сешоара има система за сигурност, 
която автоматично ще го изключи. Ако това се случи, изклю-
чете го незабавно и изчакайте да изстине. След като изсти-
не, може да се стартира отново. 

• Боравенето или подмяната на всеки компонент трябва да се 
извършва от оторизиран технически сервиз. 

• Не насочвайте въздушната струя към очите или други чувстви-
телни части. 

 
 



 

 

• МНОГО ВАЖНО: не го потапяйте във вода или друга течност. 
• Не използвайте този уред в близост до вода във вани, 

мивки или други контейнери. 

• Когато се използва в баня, изключете го от контакта след 
употреба. Близостта на вода представлява опасност дори 
когато сешоара е спрян. 

• За да се осигури допълнителна защита, е препоръчително да 
се монтира в електрическата верига, която захранва банята, 
устройство за остатъчен диференциален ток (RDD) с 
определен работен диференциален ток, който не надвишава 
30 mA. Попитайте монтажника за съвет.  

• Оставете да изстине преди да го приберете. 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба. 
• Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват 

от потребителя, не трябва да се извършват от деца без 
надзор. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
сменен от производителя или неговия сервиз за 
следпродажбено обслужване или подобен квалифициран 
персонал, за да се избегне опасност. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

• Свържете уреда към електрическата мрежа. 

• Натиснете превключвателя на захранването (2) в една от двете му 
позиции (I или II) в зависимост от мощността, която желаете. 

• За да изключите уреда, поставете превключвателя на захранването 
в позиция 0. 

• Въздушният концентратор (4) се поставя в отвора на сешоара чрез 
натиск. За да го премахнете, го дръпнете. 

• За да вземете сешоара, можете да сгънете дръжката, ако желаете, 
както е показано на обозначението ( ). 

 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа. 

• Можете да го почистите с леко влажна кърпа и да го подсушите 
много добре след това. 

• Не използвайте химически или абразивни продукти, метални 

стъргалки и др. за почистване, които могат да повредят 

повърхностите. 

• Много е важно да поддържате решетката за всмуквнане на въздуха 
(1), както и решетката за изход винаги чисти. 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Като потребител, когато искате да изхвърлите уреда, 

предайте го за по-нататъшно третиране в център за 

събиране на отпадъци или контейнер, предназначен за тази 

цел. 

• Никога не го изхвърляйте. По този начин ще допринесете за 

грижата и подобряването на околната среда. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ГАРАНЦИЯ  
 
Притежателят на гаранцията ще се ползва от всички права, които 
действащото законодателство на неговата страна му предоставя.  
В случай на повреда се консултирайте с вашия магазин или 
дистрибутор.  
 
 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА 
  
Гаранцията не покрива счупвания или повреди, причинени от 
падане, загуба на аксесоари или части от уреда, неправилна 
инсталация, цялостна или частична манипулация на продукта от 
персонал извън Jata,както и форсмажорни обстоятелства извън 
контрола на Jata (геоложки феномени, смущения, небитова 
употреба и т.н).  
 
По същия начин гаранцията няма ефект върху компоненти и 
аксесоари, които са обект на износване, както и нетрайни артикули, 
като пластмасови съединения, гума, стъкло, лампи, хартия, филтри, 
емайли, бои или покрития, повредени от неправилна употреба или 
реакция към агенти като топлина, вода или външни химикали.  
 
Повреди, причинени в щепсели, кабели или съединители поради 
неправилна употреба или от сулфатиране на контактите на 
батериите или батериите поради тяхното влошаване, не се покриват 
от гаранцията.  
 
По същия начин операциите по настройка и почистване, обяснени в 
инструкциите и необходими за правилното функциониране на уреда, 
са освободени от гаранцията. 
 
 
 
 
 
 
 

 


