
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА: 
1 х мини преса за коса

СПЕЦИФИКАЦИИ

Волтаж: 220 V DC 50-60 Hz
Мощност : 20 W
Tемпература : до 160 ⁰C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

МИНИ ПРЕСА ЗА КОСА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИЗПОЛЗВАНЕ
Косата трябва да е напълно суха преди да започнете със стилизирането.
Косата трябва да бъде сресана преди оформяне.
Оформяйте косата си постепенно, бъдете внимателни краищата на косата 
да не са заплетени, защото така няма да постигнете желаните резултати.
С пресата можете да:
Оребрени къдрици (тип вафли), за целта движите пресата по дължините на 
косата като задържате леко.
Да придадете обем на косата (увивийте кичур коса около пресата и 
издърпайте пресата в същата или различна посока).
Да изправите косата си ( издърпайте пресата бързо и леко около кичура 
коса).

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се 
претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или 
се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни е-mail с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след 
датата на покупка на продукта.

Не използвайте уреда на влажна коса.
Въпреки малкия си размер, пресата не е играчка, трябва винаги да се 
ползва в присъствието на въсрастен, отговорен човек.
Не използвайте продукта, ако има каквато и да била повреда.
Уверете се, че затоплените/горещи керамични приставки не попадат в 
контакт с кожата.
Не оставяйте уреда без наблюдение, ако е включен към електричната 
мрежа.

Включете кабела в контакт.
Включете уреда като натиснете продължително бутона (I). Когато пресата е 
включета, лампичката свети в червено.
Изчакайте 30-60 секунди, за да могат керамичните приставки да загреят добре.
След като приставките са топли можете да започнете с оформянето на косата.
След употреба, завъртете бутона на 0 и изключете кабела от захранването.
Изчакайте керамичните приставки да изстинат напълно.
Съхранявайте пресата в оригиналната опаковка, не навивайте кабела около 
пресата.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

 


