
Remington S5506GP 
Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време. 
 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 • Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, 
при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това 
рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не 
трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под 
наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години. 

Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други 
съдове, съдържащи вода. 
• Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта след 
употреба, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е 
изключен. 
• За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на 
диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не 
надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете 
електротехник за съвет. 
• Опасност от изгаряне. Съхранявайте уреда далеч от деца, особено по време 
на употреба и докато се охлажда. 
• Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към захранването. 
• Винаги поставяйте уреда със стойката му, ако има такава, върху устойчива на 
топлина, стабилна равна повърхност. 
• Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете 
употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за 
ремонт или подмяна, за да се избегне опасност. 
• Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа. 
• Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности. 
• Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 
• Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно. 
• Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. 
Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда. 
• Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон. 
 
ЧАСТИ 
1. Усъвършенствани плочи с керамично титаново покритие 
2. Копче за включване / изключване 



3. Контрол на температурата 
4. Дисплей за температурата 
5. Функция за повишаване на топлината 
6. Функция за заключване на температурата 
7. Заключване на плочите 
8. Въртящ се кабел 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Бързо загряване - готова за употреба за 
15 секунди. 
• Автоматично предпазно изключване - 
това устройство ще се изключи само ако не е 
натиснат бутон или е оставено включено след 60 
минути. 
• Мултиволтаж: за дома или в чужбина. 
При 120V времената и температурите могат да 
варират. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
• Преди употреба се уверете, че косата е 
чиста, суха и сресана. 
• За допълнителна защита използвайте термозащитен спрей. 
• Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този 
продукт. 
• Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве. 
1. Включете продукта в електрическата мрежа. Натиснете и задръжте бутона за включване, 
за да включите. 
2. Когато пресата е свързана с контакта, но не е включена, на дисплея ще се покаже „---“, 
което показва, че пресата е в режим на готовност. 
3. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури. Изберете подходяща 
температура за вашия тип коса, като използвате контролите отстрани на продукта. 
4. За да регулирате температурата, използвайте температурните регулатори +/-  отстрани на 
продукта. “+” увеличава температурата “-” намалява температурата. 
Препоръчителни температури:- 

Температура Тип коса 

150°C - 170°C Тънка / фина, увредена или изрусена коса 

170°C - 200°C  Нормална, здрава коса 

200°C - 230°C Гъста, много къдрава и трудна за оформяне коса 

  
• Внимание: Най -горещите температури трябва да се използват само от опитни стилисти. 
5. Дигиталният дисплей ще спре да мига, когато уредът е готов за употреба. 
6. Работейки кичур по кичур, прекарайте пресата по цялата дължина на косата, без да 
спирате. 
7. Повторете само два пъти на кичур, за да предотвратите увреждане на косата. 
  
Функция за повишаване на топлината 



• За бързо освежаване на упорити, трудни за оформяне кичури. Функцията за повишаване 
на температурата повишава температурата до 230° C за 30 секунди, след което се връща към 
предварително зададената температура. 
• Задръжте бутона „+“ за 2 секунди, за да задействате. 
• Внимание: най -високата температура не е подходяща за всеки тип коса. Ако планирате да 
използвате тази преса настроена на 230ºC, първо тествайте върху малък кичур коса. 
Функция за заключване на температурата 
• Задайте желаната температура, като използвате бутоните + и - , след което заключете 
настройките, като натиснете бутона „-“ за 2 секунди. На дисплея за температурата ще се появи 

символ . 
• За да отключите настройките, натиснете и задръжте отново бутона „-“ за 2 секунди. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение 
Плочите могат да бъдат заключени за лесно съхранение: 
За да заключите, натиснете заключалката на плочите до заключено положение. 
За да отключите, издърпайте заключалката на плочите до отключено положение 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не загрявайте уреда в заключено положение. 
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади. 
• Избършете всички повърхности с влажна кърпа. 
• Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители. 
 
РЕЦИКЛИРАНЕ  

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие 
на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един 
от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. 
Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и 
неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране. 
 


