Керамична преса за коса
TOURMALINE

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим ви за закупуването на нашата керамична преса за коса TOURMALINE.
Изправянето на косата никога не е било толкова лесно! Този революционен уред прави
косата ви права, копринена и мека само за минути. Пресата е проектирана за драстично
намаляване на статичното електричество по време на употреба, а керамичното покритие
предпазва косата от увреждане и предотвратява нейното начупване. Поддържа
температурата точно такава, каквато е необходимо, като по този начин получавате
професионални резултати за нула време!
Моля, прочетете тази инструкция много внимателно, преди да използвате уреда. Ще
намерите важна информация за безопасност при използване на новата ви преса за коса.
Доставката включва:
1 x преса за коса
1 x ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Напрежение: AC 220 V
Честота: 50 HZ
Мощност: 30W-60W
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Настройка на температурата: 170°C - 240 °C
Време за загряване: 30 сек.
Дължина на кабела: 200 см

Не допускайте контакт на уреда с вода и не го дръжте в близост до бани,
мивки и други съдове, пълни с вода.
Ако щепселът, захранващият кабел или самият продукт са повредени, моля не
използвайте! Уредът трябва да бъде заменен в магазина, откъдето сте го закупили
или да бъде поправен от професионалист, за да избегнете всякаква опасност.
Не позволявайте нагретите плочи да докосват до кожата ви по време на употреба.
Не драскайте плочите.
Продуктът не е водоустойчив.
Не поставяйте този уред върху повърхност, която не е топлоустойчива и го дръжте
далеч от места с висока температура.
Когато уредът се охлади, го поставете обратно в кутията и съхранявайте на сухо. Не
може да се съхранява без преди това да се е охладил.
Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически,
сетивни или умствени способности или от такива с липса на опит и/или
недостатъчни познания, освен ако не се контролират от лице, което отговаря за
тяхната безопасност и благополучие или не получават инструкции от този човек за
това как да работят с уреда. Децата не трябва да играят с уреда. Дейностите по
почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под
надзор.
Никога не оставяйте пресата без надзор, докато е включена. Необходимо е
стриктно наблюдение, когато се използва от, върху или в близост до деца.
Не дърпайте, не усуквайте и не увивайте кабела около пресата.
Не използвайте уред с усукан, огънат или увреден по друг начин кабел.
Това устройство никога не трябва да се включва или да стои включено в
захранването, когато не се използва или по време на почистване.
Дръжте кабела и уреда далеч от нагряти повърхности.
Винаги поставяйте уреда върху топлоустойчива подложка, докато оформяте косата,
за да предпазите работните повърхности.
В случай на неизправност и/или повреда, не се опитвайте сами да ремонтирате уреда
и се уверете, че той ще бъде изхвърлен правилно в съответствие с местните закони.
Не се поема отговорност за вреди, причинени от неспазване на тези инструкции или
друга неподходяща употреба или неправилно използване.
Моля, поддържайте нагряващите се плочи чисти!
Никога не използвайте уреда върху изкуствена коса
Трябва да се внимава, за да се избегне контакт с кожата, лицето и шията. Има риск
от изгаряне!
Не нанасяйте продукти за коса директно върху уреда. Не пръскайте към него
никакви спрейове или водни разтвори.
По време на употреба уредът се нагрява, дръжте го далеч от повърхности, които не
са топлоустойчиви, не го оставяйте в близост до дрехи, хартия или други горими
материали и никога не го покривайте.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА
1. Вентилационен отвор
2. Топлопренасящ връх
3. Широк нагряващ панел

4. 4-степенна температурна настройка
5. Дръжка тип „ножица“
6. Превключвател за пускане/настройка на
температурата

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди да включите, проверете дали напрежението съответства на посоченото на етикета.
ЗАБЕЛЕЖКА: През първите няколко минути при първоначалната употреба може да
забележите дим и лека миризма. Това е нормално и бързо ще изчезне.
ПРЕДИ УПОТРЕБА
1. Преди употреба се уверете, че всички опаковъчни материали са отстранени правилно.
2. Подсушете излишната вода от косата с кърпа и я срешете.
3. Преди да използвате този продукт, се уверете, че косата е суха.
Забележка: Никога не използвайте този уред, за да сушите косата си – той е само за
изправяне!
УПОТРЕБА:
1. Включете кабела в захранването.
2. Натиснете бутона за захранването, за да включите уреда. При първоначалното
настискане на бутона за захранването, устройството ще започне да работи на найвисоката настройка на температурата - 230 ° C.
3. Задайте температурата. Можете да зададете температура от 170 ° C до 230 ° C (за
по-лесно решение коя настройка да изберете, вижте фигурата по-долу). За да
промените настройката на температурата, продължавайте да натискате бутона за
захранването. При всяко натискане температурата ще се понижава. При петото
натискане устройството ще се изключи.

Настройване на температурата:
1во натискане: уредът работи на 230°C
2ро натискане: уредът работи на 210°C
3то натискане: уредът работи на 190°C
4то натискане: уредът работи на 170°C
5то натискане: уредът се изключва.
4-СТЕПЕННА ТЕМПЕРАТУРНА НАСТРОЙКА: Има различни температури за
различните типове коса, отговарящи на различните изисквания за качество и
предотвратяващи увреждането на косата.

1
2
3
4
5
4.
5.
6.

7.
8.

Индикатор за превключвателя
Подходящо за здрава коса
Подходящо за гъста и твърда коса
Подходящо за слаба и мека коса
Подходящо за увредена коса

Уредът ще загрее бързо и ще достигне желаната температура за секунди.
Уредът е готов за използване.
Изправянето на косата трябва да се прави от корена към краищата. Задръжте малък
кичур коса с приблизително 50 мм ширина и 5 мм дебелина и го поставете между
плочите. Затворете и притискайте леко, плъзнете внимателно от корените до
краищата.
Забележка: плочите се нагорещават силно по време на работа. Не забравяйте да
ги държите далеч от скалпа и кожата, за да избегнете изгаряния.
Повторете тази процедура за цялата коса, оставяйки я да се охлади преди сресване
или четкане.
Когато приключите, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

ВНИМАНИЕ: Дръжте пресата далеч от кожата, за да не се изгорите. Използвайте гребен, за
да направите косата супер права. Когато изправяте, дръжте гребен с фини зъбци само на
половин инч пред пресата, докато я издърпвате надолу по захванатия кичур. Уверете се, че
косата ви е чиста, суха и сресана, преди да използвате пресата. Използвайте термозащитен
серум или приложете топлинна обработка, докато косата е мокра.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ
• Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да се охлади напълно преди да го
почистите.
• Не използвайте абразивни почистващи препарати или гъбички за стържене. Не използвайте
алкохол или разтворители.
• Избършете основното тяло и керамичните плочи с леко навлажнена и мека кърпа и
подсушете с мека и суха кърпа.
• Никога не потапяйте уреда във вода или в други течности.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРОБЛЕМ
Уредът не се включва

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Уредът не е включен
Щепселът не е вкаран
добре в контакта
Контактът е повреден
Захранващият кабел може
да е повреден.

От косата или от уреда
излиза дим по време на
употреба

Сложили сте някакъв
козметичен продукт върху
косата си (например пяна,
спрей или гел).

Резултатът не съответства
на очакванията

Захванали сте твърде много
коса между плочите

РЕШЕНИЕ
Задръжте бутона за 1
секунда, за да включите
уреда
Вкарайте щепсела правилно
в контакта
Свържете уреда към
контакт, който е правилно
инсталиран.
Захранващият кабел трябва
да бъде заменен от
оторизиран сервиз за
техническа помощ или от
квалифициран техник, за да
се избегне опасност
Това е нормално, когато
използвате стилизиращи
продукти. Никога не
поставяйте в косата си
нещо, което не е
подходящо за употреба с
уреди, работещи с висока
температура. Не
използвайте гел или вакса.
Използвайте само
стилизиращи продукти,
специално проектирани за
тази цел.
Уверете се, че кичурите на
превишават 50 мм ширина
и 5 мм дебелина

СЪХРАНЕНИЕ: Устройството трябва да се изключи от захранването и да се остави да се
охлади преди съхранение. Не притискайте и не опъвайте кабела на мястото, при което той
влиза в уреда. По време на съхранение захранващият кабел трябва да остане свободен, без
да е плътно навит или прегънат, а уредът трябва да бъде поставен на сигурно и сухо място,
недостъпно за деца.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци в целия ЕС. За предотвратяване на евентуална вреда на околната среда
или на човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци;
рециклирайте го отговорно, за да популяризирате устойчивото повторно използване на
материалните ресурси. За да върнете използван уред, моля използвайте системите за
връщане и събиране или се свържете с търговеца, където е закупен продуктът. Те могат да
приберат този продукт за екологично рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и
приложимите директиви на ЕО.

