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  S6505  PRO-Sleek & Curl 
 

Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън®. 

Прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги 

запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка 

на продукта преди да го използвате. 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Използването на уреда от деца над 8 г или от лица без 

познания, опит или с физически, сензорни или умствени 

увреждания, трябва да се осъществява само, ако те са 

инструктирани и наблюдавани и разбират свързаните 

рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. 

Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 

извършва от деца, освен ако те са над 8 години, и са 

наблюдавани.  Дръжте уреда и кабела към него далече 

от достъпа на деца под 8 години. 

2. Преди да включите уреда в контакта се убедете, че 

волтажът на уреда съвпада с този на контакта. 

3. Предупреждение: Не използвайте уреда в 

близост до вани, мивки, душове или други 

съдове, съдържащи вода.  

4. Когато използвате уреда в банята, трябва да го 

изключите от контакта след употреба, тъй като близостта 

му до вода е рискова, дори и когато е уредът е изключен. 

5. Не увивайте кабела около уреда. Проверявайте кабела  

редовно за признаци на повреда. 

6. Ако кабелът е повреден, незабавно прекратете 

използването на уреда. Занесете го за поправка или 

замяна на кабела от производителя или от оторизиран 
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сервизен център на Ремингтън®, за да се избегнат 

инциденти. 

7. Не използвайте уреда ако е повреден или в 

неизправност. 

8. Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда с 

лицето, врата или кожата. 

9. Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен. 

10. Поставяйте уреда само върху топлоустойчива 

повърхност. 

11. Не поставяйте уреда върху мека мебел или дамаски. 

12. Не използвайте други приставки, освен тези, които ние 

предоставяме. 

13. Този уред не е предназначен за комерсиални цели и 

употреба във фризьорски салони.  

14. Оставете уреда да изстине, преди да го почистите и 

приберете за съхранение. 

 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Плочи керамично покритие Advanced ceramic ultra 

2. Бутон за включване/изключване 

3. Бутони за регулиране на температурата 
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4. Цифров дисплей, показващ температурата 

5. Функция за бързо увеличаване на температурата Boost 

6. Функция за заключване на избраната температура 

7. Панта за заключване 

8. Термоустойчива торбичка за съхранение 

9. Въртящ се кабел 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

 Плочи с керамично покритие Advanced Ceramic Ultra сега 

за 75 % по-гладко плъзгане*  

 *В сравнение с керамичното покритие Advanced Ceramic 

 Висока температура – от 150°С до 230°С 

 Бързо загряване – за 15 секунди 

 Автоматично изключване на уреда за сигурност – ако 

бутоните на уреда не бъдат натиснати в рамките на 60 

минути или уредът работи в продължение на 60 минути, 

той автоматично ще се изключи. 

 Мулти волтаж за употреба по целия свят. При 

използване на 120V времето за загряване на уреда и 

температурата могат да варират 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

1. Преди да използвате уреда се убедете, че косата е 

чиста, суха и без заплетени кичури. 

2. За по-добра защита използвайте термозащитен спрей за 

коса. 

*Лаковете за коса съдържат леснозапалими вещества – не 

ги използвайте, когато използвате пресата. 

3. Разделете косата на кичури преди да започнете 

изправянето. Започнете с долните кичури. 

4. Включете уреда в ел. мрежа. Натиснете и задръжте 

копчето, за да включите уреда. 
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5. Когато пресата е включена в контакта, но не е включена 

от бутона за включване/изключване, на дисплея на 

уреда ще се появи думата “off”, коeто индикира, че 

пресата е в режим на изчакване. 

6. Започнете оформянето на косата на по-ниска 

температура. Изберете подходящата температура за 

вашия тип коса като използвате бутоните за регулиране 

на температурата от страни на пресата. 

7. За да настроите температурата, използвайте бутоните за 

регулиране на температурата +/-, които се намират на 

страничната част на уреда. „+“ увеличава 

температурата, „-“ намалява температурата. 

 *Препоръчителни температури: 

Температура Тип коса 

150°С - 170°С 
Тънка/фина, 
повредена или 
изрусена коса 

170°С - 200°С 
Нормална, здрава 
коса 

200°С - 230°С 
Плътна, много 
къдрава и трудна 
за оформяне коса 

 

Забележка: Най-високата температура трябва да се 

използва, ако имате дълъг опит с работа за преса..  

 

8. Цифровият дисплей ще престане да мига, когато 

продуктът е готов за използване. 

Права и гладка коса 

9. Изправяйте кичур по кичур, като минете по цялата 

дължина на косата с пресата без да спирате. 
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10. Минете не повече от два пъти през кичура, за да не 

повредите косата.След като свършите с използването на 

пресата, задръжте бутона за изключване, за да 

изключите уреда и извадете кабела от контакта. 

*  Професионални къдрици 

11. Захванете силно един кичур коса между плочите, 

близо до корените. 

12. Като държите кичура опънат, въртете пресата, докато 

издърпвате по дължината на косата към краищата й, 

като използвате насочващите резки за къдрици за 

захващане и оформяне на къдриците. Уверете се, че 

продължавате да въртите пресата. 

13. Махнете пресата и като държите кичура, оставете 

къдрицата да се оформи. 

14. Повторете като използвате кичури с различни 

размери, за да постигнете естествено изглеждащи 

къдрици. 

*  За още прически и видео инструкции как да ги направите 

посетете нашия уеб сайт: www.remington-europe.com/sleek-

and-curl/. 

15. След като свършите с използването на пресата, 

задръжте бутона за изключване, за да изключите 

уреда и след това изключете кабела от контакта. 

*Функция за бързо увеличаване на температурата Boost 

Автоматично се настройва на най-високата температура. 

Задръжте бутона „+“ за 2 секунди и температурата ще се 

увеличи до 230 °С.  

Моля забележете, че най-високата температура не е 

подходяща за всеки тип коса. Моля изберете температура в 

зависимост от типа на Вашата коса. 
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*Функция за заключване на избраната температура 

Изберете желаната от вас температура чрез натискане на 

бутоните +/- и заключете бутоните за регулиране на 

температурата чрез натискане на бутон “-“ за 2 секунди. 

Символът “катинар“ ще се появи до цифрите, показващи 

температурата. Отблокиране на превключването става чрез 

повторното натискане и задържане за 2 секунди на бутон  “-

“. 

 

*Панта за заключване при съхранение 

Плочите могат да бъдат затворени заедно за по-лесно 

съхранение: 

Заключване – Натиснете нагоре пантата за заключване.  

Отключване - Натиснете надолу пантата за отключване.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Не  нагрявайте пресата, когато е в заключена 

позиция. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине. 

 Почистете всички повърхности с влажна кърпа. 

 Не използвайте груби или абразивни почистващи 

препарати или разтворители. 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

За да избегнете проблеми със здравето и 

околната среда заради опасни субстанции в 

електрическите и електронните стоки, уредите 
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маркирани с този символ не трябва да се изхвърлят с 

несортирани общински отпадъци, а да се възстановяват, 

използват отново или рециклират 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ 

Дефектите, касаещи функционирането на уреда в рамките 

на гаранционния период, ще бъдат коригирани чрез 

подмяна или ремонт от наша страна, при положение, че 

уредът се е използвал и поддържал в съответствие с 

инструкциите. 

Вашите законни права не са засегнати. 

Консумативите не са включени в гаранцията. 

Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от ремонта от 

неупълномощен дилър. 

Гаранционен период – 3 години от първата покупка на 

дребно. 

При обаждане в сервизния център на Ремингтън®, трябва 

да продиктувате номера на модела, без който ние не можем 

да ви окажем нужното съдействие. Номерът на модела се 

намира на табелката с данни, разположена върху уреда. 

Спектрум Брандс България ЕООД – тел. 359 2 979 04 01 


