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БЪЛГАРСКИ:
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си
права според действащото законодателство.
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1.0/I превключвател
2.Селектор за температурата
3.Светлинен индикатор за температурата
4.Заключващ механизъм
5.Плочи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
МОДЕЛ RZ491

100-240 V ~

50-60 Hz

50 W

.
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БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите
към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
• Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и
деца) с ограничени физически, сензорни или ментални
възможности или такива, които не разполагат със съответните опит
и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и
инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме
отговорност за тяхната безопасност.
• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и
опаковъчни материали.Те представляват потенциална опасност.
• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали
посоченото на табелката с техническите му данни напрежение
съответства на напрежението в електрическата инсталация.
• Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
• Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът
работи или когато изстива.
• Не използвайте пресата при изкуствена коса.
• Изключете уреда от мрежата, когато не го ползвате.
• Не намотавайте кабела около уреда.
• Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
• ВАЖНО: Плочите се нагряват силно. Винаги дръжте уреда за
дръжката.
• Никога не потапяйте уреда във вода.
•(

) Не използвайте уреда в близост до съдове с вода, вани

или мивки.

• Когато се ползва в баня, изключете уреда след приключване на
употребата. Близостта на водата създава потенциален риск.
• В случай на случайно падане на уреда във вода, не се опитвайте
да го хванете. Изключете незабавно щепсела от електрическата
мрежа.
• Кабелът не бива да допира нагорещените плочи.
• За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да
инсталирате в електрическата верига на банята предпазно
устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със
съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте
се с вашия доставчик.
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в
оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
• За да отворите уреда, плъзнете заключващия механизъм (4) в
отворено положение (
).
• Преди да приберете уреда за съхранение, затворете и
плъзнете заключващия механизъм (4) в заключено положение
(
).
• Поставете на равна и устойчива на топлина повърхност.
• Включете щепсела в захранващата мрежа и плъзнете
превключвател (1) в положение “I”.
• Завъртете селектора за температура (2) по посока на
часовниковата стрелка, за да изберете желаната температура на
плочите. Светва температурният индикатор (3).
• След като бъде избрана температура, индикаторите угасват,
след което светват. Изчакайте индикаторите да светнат за
постоянно. В този случай уредът вече е достигнал зададената
работна температура.
• За да изключите уреда, плъзнете превключвателя (1) в
положение “0”.
• За да използвате уреда, косата Ви трябва да бъде почистена от
лак или други химически препарати.
ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА

• Разделете косата на кичури с ширина от
приблизително 9-10 cm. Разрешете
внимателно кичурите.
• Поставете някой от кичурите върху
нагорещените плочи на пресата и
затворете.
• Задръжте уреда в затворено положение
върху кичура в продължение на няколко
секунди. Продължителността на тази
операция зависи от типа на косата.
• Най-добрите резултати се получават,
когато започвате от корените и
продължите към краищата на кичурите.
КЪДРЕНЕ
• Разделете косата на кичури.
Поставете отделения кичур между
плочите и завъртете пресата в едната
или другата посока, в зависимост от
начина, по който желаете да изглежда

къдрицата. За да направите това,
натиснете върховете. Не забравяйте, че
плочите на пресата са силно нагрети.

ВНИМАНИЕ:
• Уредът е защитен от предпазно устройство, което го изключва
автоматично след около 1 час работа.
• Ако не желаете пресата да се изключва, достатъчно е да я
изключите, след което да включите отново и да я оставите да
работи. Повторете същото действие, изключете и включете, ако
уредът е изключен, а вие искате да го използвате без прекъсване.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от
електрическата мрежа и оставете да изстине.
• Използвайте леко навлажнена кърпа, след което се опитайте да го
подсушите внимателно.
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
• Изчакайте пресата да изстине напълно, преди да я приберете за
съхранение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в
съответствие с местните наредби за отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете
да дадете своя принос за опазването на околната среда.

