
Curl & Straight Confidence S6606 
Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно 
инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 
ВНИМАНИЕ: Уредът е горещ. Пазете го далеч от достъпа на деца по всяко време. 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
• Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора 
с намалени  физически, сетивни или умствени възможности, или липса на 
опит и знания, ако са  наблюдавани /инструктирани и разбират свързаните 
рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката 
на уреда не трябва да се правят от деца, освен ако те са 
над 8-годишна възраст и са наблюдавани. Пазете уреда и кабела му далеч 
от достъпа на деца под 8-годишна възраст. 

 Внимание: Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки 
или други съдове, съдържащи вода. 
• Когато уредът се използва в банята, кабелът му трябва да се 

извади от контакта веднага след употреба, тъй като близостта на вода 
представлява риск, дори и когато уредът е изключен. 
• Внимание - за допълнителна защита се препоръчва инсталирането на 
дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, която не 
надвишава 30mA, в електрическата верига, захранваща банята. Потърсете 
съвет от електротехник. 
• Опасност от изгаряне. Пазете уреда далеч от малки деца, особено по 
време на употреба и при охлаждане. 
• Винаги поставяйте уреда и поставката, ако е снабден с такава, върху 
топлоустойчива, стабилна и равна повърхност. 
• Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към 
захранването. 
• Ако кабелът се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете 
уреда в най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Remington за поправка 
или замяна, за да се избегнат рискове.  
• Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда, с лицето, врата или скалпа. 
• Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности. 
• Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 
• Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно. 
• Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда. Проверявайте редовно 
кабела за признаци на повреда. 
• Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски 
салони. 
• ВНИМАНИЕ: Винаги махайте уреда от торбичката / калъфа за съхранение преди да се 
загрява и изчаквайте да изстине напълно преди да го поставите обратно. 
 



ЧАСТИ 
1. Плочи с високотехнологично 
керамично покритие 
2. Бутон за включване/изключване 
3. Бутони за регулиране на 
температурата 

4. Температурен дисплей 
5. Студени върхове 
6. Панта за заключване 
7. Въртящ се кабел 
8. Термоустойчив калъф (не е показан) 

 

  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Бързо загряване — готова за работа за 30 секунди. 
• Автоматично изключване за безопасност – уредът се изключва сам, ако не е натиснат 
бутон или уредът е оставен включен в продължение на 60 минути. 
• Мултиволтаж: за дома и за чужбина. При 120 волта времената и температурите могат 
да варират. 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
• Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и разресана. 
• Разделете косата на кичури преди да започнете оформянето. Оформете първо 
долните слоеве. 

1. Включете продукта в електрическата мрежа. 
2. Когато пресата е включена в електрическата мрежа, но не е включена от бутона, 

символът катинар  ще се появи на екрана. Вашата преса е в режим на 
изчакване. 

3. Натиснете и задръжте бутона, за да включите. 
4. Изберете подходящата температура за вашата коса. За да увеличите или 

намалите температурата, завъртете температурния контрол на ляво  или дясно



 и след това го пуснете. Докато въртите температурния контрол, 
температурата ще се показва на дисплея. 

5. ВАЖНО. Ако не преместите температурния контрол отново в рамките на 5 
секунди, текущата избрана температура ще бъде автоматично заключена 

(символът катинар  ще се появи не крана). Това е с цел да се избегне неволна 
промяна на температурата по време на оформяне. След като е заключена, ако 
искате да промените температурата, трябва да завъртите и да задържите 

температурния контрол на ляво  или дясно  и да задържите за 2 секунди. 
Сега може да промените температурата по ваше желание. 

Препоръчителни температури 

Температура Тип коса 

150°C - 170°C Фина/ тънка, увредена или изрусена коса 

170°C - 210°C Нормална, здрава коса 

210°C - 230°C Гъста, много къдрава и трудна за 
оформяне коса 

6. Дигиталният дисплей ще спре да мига, когато продуктът е готов за употреба. 
Гладка и права коса 

1. Вземете кичур с ширина 5 см. и го поставете между плочите в близост до 
корените. 

2. Затворете плочите и плъзгайте уреда надолу по дължината на косата без да 
спирате. 

3. Повторете това по цялата глава. 
Подскачащи къдрици и меки вълни 

1. Видът на къдриците зависи от размера на кичура, който ще изберете, и от 
скоростта, с която движите уреда през косата. 

Прическа Ширина на кичура Скорост на движение 

Подскачащи къдрици 2 см Много бавно  

Нежни вълни  4 см Бавно  

2. Поставете избрания кичур коса между плочите в близост до корените. 
3. Затворете плочите и ги дръжте затворите като захванете хладните краища с 

твърд натиск. 
4. Завъртете уреда на половин оборот (180о) и задръжте в тази позиция. 
5. Забележка: Може да въртите уреда навън или навътре според желания резултат 

(фиг. А) 
6. Плъзгайте уреда през косата без да спирате (фиг. В) със скоростта, посочена в 

таблицата по-горе. Важно е да поддържате постоянен, твърд натиск на 
захващането на хладните върхове, докато правите това. 

7. Отстранете уреда и позволете на къдрицата да заеме форма. 
8. Повторете това около главата, за да създадете колкото желаете къдрици. 
9. Изчакайте косата да изстине преди последващо оформяне. 

Функция за усилване на температурата 

 За бързи и лесни корекции на упорити, трудни за оформяне кичури. 

 Функцията за усилване на температурата повишава температурата до 230оС. 

1. Завъртете и задръжте температурния контрол в позиция на дясно  за 2 
секунди. 



2. Ако температурният контрол е заключен, когато се опитвате да направите това, 

първо завъртете и задръжте температурния контрол на ляво  или дясно  и 
задръжте там за 2 секунди, за да го отключите и след това следвате 
гореописаните стъпки. 

Функция за запаметяване 

 Всеки път, когато използвате продукта, той автоматично се настройва на 
последната използвана температура. 

СЪРХАНЕНИЕ 
Оставете уреда да изстине преди да го почиствате и прибирате 
Плочите могат да се заключват заедно за лесно съхранение: 
За да заключите, затворете плочите и плъзнете пантата за заключване в позиция 

заключено . 

За да отключите, плъзнете пантата към позиция отключено . 
БЕЛЕЖКА: Не нагрявайте уреда, докато е в заключена позиция. 
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• Изключете уреда от мрежата и го оставете да изстине. 
• Почистете всички повърхности с влажна кърпа. 
• Не използвайте силни и абразивни почистващи препарати или разтвори. 
 
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. 
 
 


