
 
 

 

Преса за изправяне на коса 

 

ELITE HS-0463 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

Вашата преса за изправяне на коса има две керамични плочи, които след като се загреят 

и поставите кичур коса между тях, за много кратко време ще изправят косата. 

 

 
Плочи за изправяне на коса Plates for straightening 

Щипка Latch clip 

Захранващ кабел Power cord 

 

Включете щепсела в контакт на електрозахранващата мрежа. LED индикаторът ще 

светне в положение ON (Вкл.). Изчакайте три минути да загреят плочите. Отделяйте 

тънки кичури, когато изправяте косата си. Плочите не се притискат силно, а внимателно 

се допират една до друга. За изправяне на права коса са необходими 3 - 5 секунди, докато 

за къдрава коса ще е нужно малко повече време. След изправяне, просто оставете пресата 

да изстине, като разделите плочата една от друга и не оставяте коси по тях. 

 

ВАЖНО 



1. За постигане на най-добри резултати използвайте пресата за изправяне на коса само 

върху напълно суха коса. Косата ви трябва да бъде чиста и суха. 

 

2. Материалите, които са използвани при производството на пресата за изправяне на 

коса, могат да отделят малко дим при използване на уреда. Това ще спре след няколко 

използвания. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

 

1. Преди почистване уредът трябва да се изключи. 

2. Преди почистване уредът трябва да е изстинал. 

3. Почиствайте с гъба или мека мокра кърпа, с малко разтвор на миещ препарат и 

вода. 

4. Не използвайте груби почистващи средства, абразиви, разтворители или други 

груби препарати. 

5. Уредът трябва да бъде напълно сух, преди да пристъпите към използването му. 

 

Спецификации: 110-240V~50/60Hz 30W 

 
  BG 

 

        Значение на символа кошче за отпадъци 

 

Опазвайте околната среда: не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци. 

Върнете вашите електрически уреди, които няма да използвате повече, в точките за събиране на 

такива отпадъци, с цел безопасното им унищожаване. 

Това ще подпомогне избягването на вредни въздействия върху околната среда и здравето на човека 

от неправилно изхвърляне. 

- Така ще допринесете за рециклирането и други форми на повторно използване на електрическо 

и електронно оборудване. 

Информация за местата, където такива уреди могат да бъдат изхвърляни може да бъде получена 

от местните власти. 

 

 
ВНИМАНИЕ: 

 Този уред не е предназначен за използване от лица ( включително деца ) с ограничени 

физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен 

ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 
 
 

Вносител: “Таймтрон  България" ООД 

ЕИК 203043222 

1324 гр. София, България, 

жк: " Люлин " ул. 328 No 9 

тел.: 02/81 222 45 

E-mail: support@timetron.com 
 

 


