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Безжична автоматична маша за коса

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. 

Тази безжична маша от последно поколение не е ограничена от кабели и 
лесно можете да оформите очарователни къдрици навсякъде само с едно 

натискане на бутон! 

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

употребата на този продукт.

Дистрибутор: HS plus, d.o.o                                             Страна на произход: Китай



ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:

1 х Безжична автоматична маша за коса 
2 х Щипки за коса
1 х Гребен
1 x USB кабел за зареждане
1 x Торбичка за съхранение 
1 х Ръководство за употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинално напрежение: DC 5 V
Мощност: 34 W
Капацитет на батерията 5200 mAh, 3,6 V
Вид на батерията: Презареждаща се литиево-йонна батерия 
Време за зареждане: 3,5 - 4 часа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

∑ Този уред не е предвиден за употреба от лица с недостатъчно 
физически, сензорен или ментален опит и знания (включително 
деца), освен под наблюдение или с помощта на човек, който е 
отговорен за безопасността им. Децата трябва да бъдат 
наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с електрически уреди. 

∑ Тази машина не е водоустойчива.
∑ Дръжте далеч от деца. 
∑ Ако USB кабелът за зареждане е повреден, не го използвайте. 

Заменете го с нов. 
∑ Ако по време на употреба от уреда излизат дим или искри го 

изключете веднага и незабавно уведомете сервиза за 
следпродажбено обслужване. 

∑ След включване на захранването не докосвайте термопанела с ръка, 
за да не предизвикате изгаряния. 

∑ Когато не се използва, не забравяйте да изключите захранването. 
∑ Този продукт е предназначен за лична домашна употреба и не може 

да се използва с комерсиална цел.
∑ Моля, използвайте в съответствие с ръководството за употреба. 



ВНИМАНИЕ!
Не приближавайте ваната, умивалника и други съдове с вода, 
когато използвате уреда. Не накапвайте в уреда вода и други 
течности. Ако случайно паднете във вода, не го докосвайте 
директно с ръце и незабавно изключете захранването. 

ЧАСТИ

1. Нагревателен елемент с керамично 
покритие
2. Камера за накъдряне
3. Бутон Старт
4. Посока на къдрене
5. Температура
6. Индикатор за батерията
7. Време
8. Бутон за настройка
9. Бутон за включване / изключване (избор на 
настройка / потвърждение)

НАЧИН НА ЗАРЕДЖАНЕ

Преди зареждане, моля, изключете захранването и след това свържете 
кабела за зареждане.
1. Включете единия край на USB кабела за зареждане в долната част на 

машината, а другият край може да бъде свързан към настолен 
компютър, мобилно захранване, USB отвор на USB трансформатор за 
зареждане. * Моля, обърнете внимание, че ако зареждате с USB 
трансформатор, не трябва да използвате трансформатор с изходяща 
мощност над DC 5V.



2. При зареждане символът на батерията ще започне да мига на LCD 
екрана, което показва, че машата се зарежда. 

3. След зареждане за около 4 часа, при пълен заряд, символът на 
батерията ще покаже, че е заредена напълно. След пълно зареждане 
може да се използва около 50 минути. 
* Обърнете внимание на времето за зареждане, за да изключите от 
контакта и да предотвратите намаляването на живота на батерията 
подари презареждане. 

4. Използването на устройство по време на зареждане е строго забранено. 
Докато машата се зарежда, не я включвайте, за да не причините 
повреда на устройството или батерията. 

Бележка: Дори и да не се използва дълго време, зареждайте веднъж на 
всеки два месеца, за да осигурите нормалния живот на батерията.

УПОТРЕБА

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 
секунди. 

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА: При включена маша, натиснете бутона за 
избор на настройка, температурата ще се появи и ще започне да мига. Тогава 
натиснете бутона за настройка, за да настроите на желаната температура 
(температурата може да се регулира между 150 ° C и 200 ° C).

ПОСОКА НА КЪДРЕНЕ: При включена маша, натиснете бутона за избор на 
настройка два пъти, посоката на къдрене L/R ще се появи и ще започне да 
мига. Тогава натиснете бутона за настройка, за да изберете посоката на 
къдрене (L за ляво навиване / R за дясно навиване). 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ° C И ° F: При включена маша, натиснете бутона за 
избор на настройка три пъти и единицата за температура °C ще започне да 
мига. След това натиснете бутона за настройка, за да изберете показване на 
Целзий (°C) или Фаренхайт (°F). 

НАСТРОЙКА НА БРОЯ СЕКУНДИ ЗА НАГРЯВАНЕ: При включена маша, 
натиснете бутона за избор на настройка четири пъти и броят секунди за 
нагряване ще се появят и ще започнат да мигат. Тогава натиснете бутона за 
настройка, за да настроите на желания брой секунди (броят секунди за 
нагряване може да се настрои на 8/10/12/14/18 сек.).



УПОТРЕБА

Преди употреба се препоръчва да разрешете цялата коса, за да намалите 
заплитането.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 
секунди, за да включите уреда. LED екранът ще светне. 
2. Индикаторът за нагряване ще започне да мига и 
машината ще започне автоматично да се нагрява до 
температурата по подразбиране (150 ° C). 
3. След около 1 минута ще чуете звуков сигнал и 
индикаторната лампа ще свети постоянно. Това показва, 
че машината е готова за употреба. 
Можете да промените настройката на устройството 

според Вашите желания:
Настройка на температурата: 150°C - 200°C
Секунди за нагряване: 8, 10, 12, 14, 16, 
18 

Тънка, боядисана 
или изтощена коса

Нормална и 
здрава коса

Твърда или естествено
къдрава коса

8 сек./10 сек.: 
Леки къдрици

12 сек./14 сек.: 
Меки къдрици

16 сек./18 сек.: Силно 
изразени къдрици



4. Отделете подходящо количество коса и я поставете в U-образния 
жлеб. 

5. Натиснете и задръжте (не освобождавайте) бутона СТАРТ. Машата 
ще започне автоматично да навива косата в нагревателната тръба. 

6. Ще чуете звукови сигнали след къдрене за няколко секунди. Моля, 
отпуснете бутона СТАРТ след приключване на звуковия сигнал. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

След употреба не забравяйте винаги да изключвате превключвателя на 
захранването и да изчаквате термопанела да се охлади преди да приберете 
за съхранение. 

Този уред не е водоустойчив. При почистване на продукта е строго 
забранено измиването с вода или други течности, за да се избегнат 

къси съединения.

∑ Корпусът на уреда не е водоустойчив. При почистване, уредът може 
да се избърше с кърпа.  

∑ Когато забърсвате вътрешната пръчка, трябва да го изключите от 
контакта. Когато машината се охлади, използвайте памучна клечка, 
за да напръскате с малко алкохол за дълбоко почистване. 

∑ Можете да съхранявате устройството в приложената торбичка. 
∑ Дръжте далеч от деца.

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. Той 
може да се погрижи за екологичното рециклиране на продукта. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на 
изискванията на приложимите директиви на Европейската Комисия.


