TWISTLINE
2-В-1 МАША & ПРЕСА ЗА КОСА

МАДЕЛ.: QL-105
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за закупуването на нашата 2-в-1 маша и преса за коса Twistline.
Twistline преса & маша е революционен уред, който ви позволява да правите къдрави,
както и прави и гладки прически. Сега можете да си направите изкусителни къдрици за помалко от 10 минути. Освен това те издържат до три дни!
ПРЕДИМСТВА

1.

Може да направите вкъщи ВСЯКАКВИ къдрици – ретро стил, свободни,
плажни, буйни ресни, подскачащи къдрици, всякакви страхотни модни
прически за по-малко от 10 минути!

2.
3.

Загрява до 230 °C за по-малко от 1 минута.

4.

Професионален терморегулатор от 140 °C до 230 °C осигурява пълен контрол
при работа с всякакви видове коса и дава резултати като от професионален
фризьорски салон.

Титаниеви пластини с нанокерамично покритие за оптимални резултати
оставят косата с несравним копринен блясък

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Двойно напрежение:110-240V
Мощност:40 W
Честота: 50/60Hz
Макс. температура: 230°C
Мин. температура: 140°C

Материал: алуминий, титан, ABS
Дължина на кабела: 2,5 м
Пет настройки за температура
360° въртящ се кабел
Обхват на температурата 140°C до 230°C.

ДОСТАВКАТА ВКЛЮЧВА
1 x 2-в-1 маша и преса за коса Twistline

1 x ръководство за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред трябва да се използва само както е описано в това ръководство за експлоатация.
Моля, запазете го за бъдещи справки.
Както при повечето електроуреди, електрическите части са електропроводими,
дори когато са изключени. За да намалите риска от смърт, причинена от токов удар:
•
•
•
•
•

Винаги изключвайте този уред от захранването веднага след употреба.
Не използвайте по време на къпане или душ.
Не поставяйте и не съхранявайте този уред на място, от което може да падне или
да бъде изтеглен във вана или мивка.
Не поставяйте и не изпускайте във вода или друга течност. Не взимайте уред,
който е паднал във вода. Изключете го веднага от контакта.
Изключете уреда от контакта преди да го почистите.
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За да намалите риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване на хора:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Включвайте само в захранване, което съответства на номиналното.
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 машата без надзор, докато е включена.Необходимо е
внимателно надзираван, когато се използва от, за или в близост до деца.
Винаги поставяйте машата в съответствие с означенията, надолу.
Не използвайте уреда в банята или на други влажни места.
Не дърпайте, не усуквайте и не обвивайте кабела около уреда
Не използвайте уред с усукан, огънат или повреден по друг начин кабел.
Това устройство никога не трябва да се оставя включено в захранването,
когато не се използва или по време на почистване.
Дръжте кабела и уреда далеч от нагорещени повърхности.
Винаги поставяйте уреда върху топлоустойчивата постелка, докато оформяте
косата, за да предпазите работните повърхности.
Това устройство е предназначено само за домакинска и суха употреба.
Ако устройството не работи както трябва, ако е било ударено, изпуснато,
повредено, оставено на открито или изпуснато във вода, не го използвайте.
Не се опитвайте сами да извършвате каквито и да било промени или
поправки и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от техник с
подходяща квалификация.
В случай на неизправност и/или повреда, не се опитвайте сами да
ремонтирате и се уверете, че продуктът е изхвърлен правилно в съответствие
с местните закони.
Не може да се поема отговорност за вреди, причинени от неспазване на тези
инструкции или от друго неправилно използване или употреба.

ВНИМАНИЕ! Полиетиленовата торбичка, в която е продуктът, може да бъде
опасна. За да избегнете опасност от задушаване, дръжте тази обвивка далеч от
бебета и деца. Тези торбички не са подходящи за игра.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте този уред в близост до вода в басейни, вани или
други съдове.
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ЧАСТИ

1.
2.
3.
4.
5.

Изправяща повърхност
Led индикатор за температурата
Фиксиращ бутон
Превключвател за захранването и температурата
Въртящ се захранващ кабел

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ТЕМПЕРАТУРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА КОСА

НАСТРОЙКА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
1 (140°C )

ТИП КОСА

2 (160°C )

Фина изрусена коса

3 (180°C)

Боядисана/тъмно
боядисана коса

4 (200°C)

Нормална или
леко къдрава
коса

5 (230°C)

Гъста, къдрава и
вълниста коса
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Фина, увредена или
химически
обработена коса

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди употреба: уверете се, че косата е суха и сресана. Използването на този
уред при мокра коса ще изсуши и ще повреди косата или кожата ви.
Съвети:
-

Преди упортеба измийте косата си, като използвате балсам. Така косата
ви ще изглежда по-блестяща.
Преди употреба използвайте спрей за защита от топлина

Включване на устройството и настройка на температурата
1. НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БУТОНА 'ON/OFF' (за 2 сукунди), за да включите уреда.
2. Натиснете бутона 'ON/OFF', за да изберете
желаната температура за изправяне. Изберете
различни температури в съответствие с типа на
косата. За конкретната настройка на температурата
може да проверите в предишната глава:
Препоръчителни температури за типове коса.
3. След като настроите температурата, светлината
започва да мига и устройството се загрява бързо до
зададената температура. След като светлината спре
да мига, може да използвате уреда.
4. Когато използвате, не задържайте на едно място твърде дълго време, защото
косата ви лесно ще се увреди.
Изправяне: разрешете косата и я разделете на няколко части, всяка от които трябва да е
по-тясна от 5 см. Поставете пресата в близост до корените на косата в избраната част,
задръжте косата здраво и плъзнете надолу по дължина от корена до върха. (Ако искате да
къдрите косата си, можете леко да завъртите машината / ако искате да я изправите, не
въртете.)
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Къдрене: вземете част от косата, поставете машата на мястото, от което
искате да започнете, захванете косата между барабаните и я увийте около
горния барабан, след което издърпайте надолу до краищата на косата.
Повторете, докато не накъдрите всички участъци от косата, които искате.

СТЪПКИ ЗА КЪДРЕНЕ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МАШАТА
Приведете водещата страна към главата си под
ъгъл 45 градуса. От дясната ви страна върхът на
машата е нагоре, а десният ви лакът ще бъде
навън и далеч от тялото.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ ОТЛЯВО
Отляво, върхът на машата е надолу, а лакътят ви
ще бъде над главата, позволявайки на машата да
бъде под ъгъл от 45 градуса.

ЗАПОЧВАНЕ НА КЪДРИЦАТА
След като сте поставили косата си между плочите, завъртете
машата назад, така че да виждате водещата страна в
огедалото.

КЪДРЕНЕ НАЛЯВО
Дръжте лакътя си нагоре над главата,
докато придвиждате към огледалото.
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ЗАВЪРШВАНЕ НА КЪДРИЦАТА
Винаги водете с тази част на машата, която е нагоре.
Отдясно водете леко с върха.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЯВАТА СТРАНА
Плъзнете машата свободно, с бавна и постоянна скорост,
надолу към долния ъгъл на огледалото.
СЪВЕТИ:
-

-

-

За да направите свободни къдрици, увийте косата около по-голям
барабан
За да направите тесни къдрици, увийте косата около по-малък барабан
За да направите разпилени настрани кичури, поставете машата под
ъгъл, оформяйки свободни къдрици на страничните секции
Ъгълът, под който държите барабана, е много важен. Поддържайте го
еднакъв по цялата глава, за да получите равномерен вид.
Навивайте хоризонтално за обемни къдрици. За дръзки и
привлекателни къдрици, дръжте къдрещата пръчка изцяло
хоризонтално. Това прави къдриците по-големи и по-обемни.
Повторете при необходимост
След употреба натиснете бутона ON / OFF, за да изключите уреда.
След приключване с оформянето на косата, използването на гел за коса
или вода за стилизиране прави прическата ви много по-добра. А
използването на масло за грижа за косата я прави много по-блестяща.
Моля, изчакайте уреда да изстине, преди да то приберете.

ВНИМАНИЕ
1. След оформяне на косата, не доближавайте уреда до вода.
2. Не използвайте гребен след оформянето. Препоръчваме ви да разрошите леко
косата си с ръка.
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АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уредът има функция за автоматично изключване за допълнителна безопасност –
ако остане включен непрекъснато за повече от 60 минути, той автоматично ще се
изключи. Ако искате да продължите да използвате уреда и след това, просто
натиснете превключвателя за захранването, за да го включите.
ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
•
•
•
•

Уверете се, че уредът е напълно изстинал, преди да го приберете.
Използвайте малко парче плат или препарат при почистване на пресата.
Не потапяйте уреда във вода или в други течности.
Не използвайте и не съхранявайте този продукт в банята или в помещения с
високо съдържание на влага.

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.
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