
CRIMMASTER

Автоматична маша за ситни къдрици

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. 

Тази автоматична въртяща се маша за коса оформя текстурирани ситни къдрици за 
секунди. 

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за 
експлоатация. Моля, прегледайте го внимателно преди да започнете употребата 

на този продукт.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:

1 х Керамична маша за ситни къдрици
1 х Ръководство за употреба



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване: 110-240 V, 50/60 Hz
Мощност: 36 W
Материал: ABS пластмаса
Прилага се върху: суха коса 

Температурни нива: 
2 нива, 190℃, 210℃
Време за загряване: 5 минути 
Дължина на кабела: 1,8 м
Категория на защита: клас II

Идеална за оформяне на фини къдрици 
или придаване на допълнително повдигане 
и обем в корените на косата.

Може да се използва и за създаване на 
текстурирани къдрици, букли и обем. 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство И ГО 
СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩA УПОТРЕБА.

∑ Преди да включите продукта в електрическия контакт, се уверете, че 
посоченото на етикета напрежение съответства на напрежението във 
Вашия дом.

∑ Свързвайте уреда само към променлив ток и към контакт със 
заземителен щифт. Не издърпвайте кабела през остри ръбове, не го 
заклещвайте и не го оставяйте да виси! Пазете кабела и уреда далеч от 
горещи и влажни места!

∑ Основният кабел на този уред не може да бъде заменен. Ако кабелът е 
повреден или дефектен, уредът трябва да се изхвърли. 

∑ Преди употреба проверете дали уредът функционира правилно. Не 
използвайте уреда, ако:
- Свързващият кабел е повреден.
- Уредът изглежда значително повреден.
- Уредът е бил изпуснат.

∑ Не увивайте кабела около уреда. 
∑ Основният кабел не трябва да влиза в контакт с горещи части на уреда и 

никога не трябва да минава между нагревателните плочи. 
∑ Включвайте щепсела в захранването само когато уредът е изключен. 



∑ Уредът не трябва да влиза в контакт със запалими материали. Също така 
не трябва да се използва в близост до запалими материали, защото 
нагревателните плочи достигат температура от около 230 °C!

∑ Никога не покривайте нагревателните плочи с каквито и да е предмети.
∑ Уредът никога не трябва да се включва, когато е затворен. Уверете се, че 

уредът е отворен. 
∑ Извадете щепсела от захранването:

- Ако уредът не функционира правилно
- Преди да го почистите
- След всяка употреба

∑ Винаги изключвайте уреда от електрозахранването и го оставете да се 
охлади преди почистване и поддръжка или ако възникнат 
неизправности по време на работа.

∑ Никога не потапяйте уреда във вода.
∑ Този продукт е ограничен само за употреба от възрастни. Моля, 

съхранявайте продукта правилно след употреба. Пазете от деца, за да 
избегнете нараняване по погрешка.

∑ За да предотвратите възникването на опасна ситуация, не поправяйте 
сами уреда или някой от елементите му и не го модифицирайте по 
никакъв начин. За какъвто и да е ремонт, свържете се с оторизиран 
сервиз. Поправяйки сами продукта, рискувате да се лишите от правата си, 
които имате ако не сте доволни от продукта, както и от правото на 
гаранция за качество.

∑ Всяко обслужване или ремонт трябва да бъде извършвано в оторизиран 
сервизен представител. 

∑ Използвайте този уред само по предназначение. 

Внимание: 

Опасност от изгаряния от нагревателните плочи и горещите части на 
уреда. 

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Риск от токов удар!
Никога не използвайте уреда с мокри ръце, във вана или душ или над 

пълна с вода мивка. Ако уредът падне във водата, извадете основния кабел 
от контакта.

Риск от изгаряне при употреба на спрей за коса!
Спреят за коса може да причини изгаряне, когато активното вещество 

влезе в контакт с нагревателните плочи.



ЕЛЕМЕНТИ

1. Нагревателна плоча 5. Капак на пантата
2. LED капак 6. Превключвател/настройка 

на температурата
3. ЗАКЛЮЧАЛКА 7. Нагревателна плоча
4. Захранващ кабел

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА
Свържете уреда към захранването и го включете чрез плъзгащия се превключвател. 
Червеният индикатор трябва да светне. 

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Можете да избирате между 190 °C и 230 °C. 
Изберете подходящата температура (в зависимост от типа коса) чрез регулатора на 
температурата. LED индикаторът ще започне да мига и ще спре, когато е достигната 
избраната температура.



Предупреждение: грешно избраната температура или неправилната употреба на 
уреда излага косата Ви на риск от опадване или, в най-лошия случай, изгаряне. 
Забележка: настройките за по-висока температура се постигат само за няколко 
секунди, докато намаляването на температурата става по-бавно. 

Предложение: винаги избирайте настройката за по-ниска температура (190 °C ), 
когато използвате уреда за първи път. 

КАК ДА СТИЛИЗИРАТЕ 

1.
Разделете косата на малки кичури. 
Кичурът коса се поставя между въртящите се 
ролки на машата, като започнете от 
корените и се придвижвате към върховете 
на косата.

2.
Въртящите ролки ще се активират, когато стиснете машата. Важно 
е да се въртят надолу. Не дърпайте реда. 

3.
Crimmaster автоматично ще придърпва косата Ви между 
въртящите ролки, но Ви препоръчваме внимателно и бавно да я 
направлявате през процеса на накъдряне, за да постигнете още 
по-добри резултати.



БЪРЗИ СТЪПКИ

1. Разделете косата на кичури
2. Придвижете кичура за 5-8 секунди
3. Повторете горните стъпки

След употреба изключете щепсела от захранването и изчакайте устройството да се 
охлади. Натиснете ключалката в края и плочите ще се затворят за удобно 

съхранение.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови 
отпадъци на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за 
околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното 

изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да 
бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля, 
използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от 
където е закупен продуктът. Те могат да се погрижат за екологичното рециклиране 
на продукта.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.




