
 

 
 

ЧЕТКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА 

         МОДЕЛ No.: : HM-3016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 
Преди да започнете работа с уреда, прочетете внимателно инструкциите и ги 

съхранете. 
 



 
                  

  
 

Наименование на компонентите (вижте Фигура 1) 
① Нагряващ панел 

② Гребен с антинагряващи зъби  

③ Порт за излъчване на негативни йони  
④Ръкохватка   

⑤ Отчитане на температурата   

⑥ Бутон за превключване   
⑦ Бутон на термостата  

⑧ Въртящ се на 360 градуса кабел 

 

Преди употребата  
1. Гребенът за коса използва номинално напрежение от 220-240V 50Hz 
2. Продуктът може да се използва за суха коса и влажна коса (подсушена с 
кърпа). 
3. Препоръки при употреба: 

 Можете да използвате 180-200 градуса за плътна коса 
 За обикновена коса използвайте 150-180 градуса 
 За тънка коса използвайте 120-150 градуса. 

  

Метод на употреба  
1. Преди употреба се уверете, че косата е чиста. 
2. Поставете щепсела в контакта. 
3. Натиснете бутона на захранването за подгряване. Температурата на 
подгряване е 180℃.При това гребенът започва да се нагрява. 
4. Натискайте бутоните на термостата "+" и"-", за да регулирате желаната 
температура. При всяко натискане на бутоните "+" и "-" температурата се 
увеличава или намалява с 20 градуса от настоящото положение.  
5. При увеличаване на температурата на гребена индикаторът за температура 
започва да примигва. Спирането на примигването означава, че е достигната 
желаната температура..  
6. При употреба задръжте кичура коса с една ръка. Срешете от основата на 
косата към края при равномерна скорост. 
7. Не решете косата твърде дълго. Не правете дебели кичури, тъй като това 
затруднява ефекта на изправяне.  
8. След като продуктът се постави на основата той се изключва автоматично 
след 60 минути неактивност. 
9. След употреба натиснете бутона на захранването за 2 секунди, за да 
прекратите работа. 



Предупреждение: когато използвате продукта, внимавайте, за да избегнете 
директен контакт с кожата. Може да предизвика изгаряне. 
 
 

Почистване и поддръжка  
1. При почистване се уверете, че продуктът е изключен и щепселът е изваден от 
контакта. Продуктът не трябва да бъде горещ.. 
2. Избършете с влажна кърпа. 
3. Подсушете.  

 
Забележки 

1. Не дърпайте захранващия кабел. Хващайте щепсела. Хванете щепсела и го 
издърпайте от контакта. 
2. Не използвайте продукта в близост до масло или други възпламеними 
материали (като летливи препарати, спрейове и др.). 
3. Избягвайте директен контакт на кожата с горещата повърхност на продукта, 
особено в областта на ушите, лицето и врата. 
4. По време на работа на продукта не го поставяйте върху нетоплоустойчиви 
повърхности. 
5. Тъй като в гребена има електрически елемент, не го използвайте в бани или 
под душа, за да избегнете токов удар. 
6. Не използвайте гребена в бани. Ако желаете да използвате в бани, е 
необходимо да инсталирате устройство за остатъчен ток с номинален работен 
остатъчен ток, не по-голям от 30mA (RCD). Консултирайте се с професионалист. 
7. Не увивайте захранващия кабел около уреда. При повреда на захранващия 
кабел отнесете уреда при производителя или техен сервиз за професионална 
смяна, за да избегнете опасностите. 
8. Не използвайте уреда с влажни ръце. 
9. Продуктът не е подходящ за употреба от лица с физически и умствени 
разстройства, освен ако не бъдат наблюдавани от отговорно за тяхната 
безопасност лице. Поставяйте продукта извън обхвата на деца, за да избегнете 
опасностите. 
10. Не поставяйте приставки, които не са доставени от производителя. 

 
Предупреждение: не използвайте продукта в близост до вани, басейни или други 
изпълнени с вода съдове. Забранено е използването на продукта в бани. 
 
Спецификации на продукта 
Модел: HM-3016 
Номинално напрежение: 220-240V 50Hz 
Номинална мощност  30W 

 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 
отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 
неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 
постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 
задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 


