
Remington AC5911 
Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 
 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
• Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, 
при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това 
рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не 
трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под 

наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 
години. 

• Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други 
съдове, съдържащи вода. 

• Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като 
близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен. 
• За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на 
диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не 
надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете 
електротехник за съвет. 
• Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете 
употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за 
ремонт или подмяна, за да се избегне опасност. 
• Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на 
посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в 
електрическата мрежа. 
• Дръжте директния въздушен поток далеч от очите или други чувствителни 
зони. 
• Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа. 
• По време на употреба винаги се уверявайте, че входните и изходните 
решетки не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до 
автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете и оставете уреда да се 
охлади. 
• Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности. 
• Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен. 
• Не поставяйте уреда върху меки мебели. 
• Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 
• Не оставяйте уреда, докато работи. 
• Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. 
• Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно. 
• Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда. 



• Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон. 
 
ЧАСТИ 
1. 3 настройки за топлина 
2. 2 настройки за скорост 
3. Студена струя 
4. Тънък струйник  
5. Аксесоар за бързо сушене 
6. Дифузер 
7. Сваляща се, лесна за почистване задна 
решетка 
8. Закачалка 
9. Кабел 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
1. Измийте и се погрижете за косата си 
нормално. 
2. Попийте излишната влага с кърпа и 
срешете. 
Лаковете за коса съдържат запалими 
материали - не използвайте, докато използвате 
този продукт. 
3. Прикрепете концентраторa или 
дифузера, като го поставите на предната част на 
сешоара и го завъртите по часовниковата 
стрелка, за да се застопори. 
4. Включете продукта в електрическата 
мрежа. 

5. Включете сешоара си и изберете желаната скорост (ниска или висока ) с помощта 
на превключвателя за скорост. 

6. Изберете желаната настройка на топлината (ниска , средно  или висока ) с 
помощта на превключвателя за избор на топлина. 
7. След употреба изключете уреда и го изключете от контакта. 
8. Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение. 
 
СЪВЕТИ 
• За бързо изсушаване използвайте функцията висока температура / висока скорост. 
• За да постигане на пригладена прическа, използвайте концентратора и кръгла четка за 
коса (не е включена), докато сушите. 
• За да подобрите естествените къдрици и вълни, прикрепете дифузера към сешоара. 
Наведете глава надолу и внимателно поставете косата си в купата на дифузера, като леко въртите 
сешоара, докато оформяте. 
• За да създадете допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата си изправена и 
поставете дифузера в горната част на главата. Внимателно въртете сешоара, позволявайки на 



пръстите на дифузера леко да масажират скалпа, като внимавате да не изгорите скалпа. Сушете 
внимателно на средна температура / ниска скорост. 

Внимание: Не използвайте дифузера при най-висока степен на топлина . 
• За да фиксирате прическата си, натиснете бутона за студена струя, докато оформяте. 
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади. 
• За да се поддържа максимална функционалност на продукта и да се удължи животът на 
мотора, е важно редовно да се отстранява прахът и замърсяванията от решетката на въздушния 
филтър и да се почиства с мека четка. 
• Избършете всички повърхности с влажна кърпа. 
За да свалите задната решетка за почистване - 
• За да свалите задната решетка за почистване - дръжте дръжката на сешоара в едната си 
ръка, след това с другата, поставете палеца и показалеца си върху централната част на задната 
решетка. Завъртете обратно на часовниковата стрелка и издърпайте решетката от сешоара. 
За да върнете задната решетка на място - 
• За да върнете задната решетка, поставете задната част на решетката в задната част на 
сешоара и я завъртете по часовниковата стрелка, за да щракне на място. 
 
РЕЦИКЛИРАНЕ 

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие 
на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един 
от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. 
Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и 
неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране. 


