
HAIRCHIC™
СЕШОАР ЗА КОСА 5В1

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Здръжте бутона »PUSH« (1) на сешоара (2) и завъртете дюзата за сушене (4) zна ляво, докато не чуете клик.

2. Изберете температура и ниво на скорост (3) и започнете да сушите косата си. 

3.  Дюзата за сушене се отстранява като се задържи бутона »PUSH«, завъртате приставката надясно  
и я премахвате. 

4.  В зависимост от желаната прическа изберете друга приставка.  
** По-долу ще намерите съвети за дълготрайни къдрици, повече обем и идеално изгладена коса. 

5.  Когато приключите с оформянето на косата, махнете приставката, изчакайте сешоара да изстине и го 
приберете на сигурно място. 



СЪВЕТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ КЪДРИЦИ

    • Срешете добре косата си преди навиване. 

    • Нека косата бъде леко влажна.

    • Разделете косата си на възможно най-много тънки кичури. Това ще направи къдриците ви по-дефинирани. 

    • Нанесете спрей или балсам, за третиране на косата с температура. 

    • Изберете подходящата температура и започнете да създавате къдрици с избраната приставка (5/6). 

    •  Прикрепете върховете на косата към приставката и бавно я придвижете към скалпа, докато целият кичур 
коса се увие около приставката. Задръжте за няколко секунди. 

    • Ако имате по-дълга коса, дръжте сешоара хоризонтално. Уверете се, че целият кичур е върху приставката.

    • Изключете  сешоара и освободете къдравия кичур коса от приставката. 

    • За по-голяма издръжливост използвайте спрей или лак за къдрици.

СЪВЕТИ ЗА ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ НА КОСАТА 

    • Нека косата бъде влажна преди оформяне. 

    • Разделете косата на горна и долна половина. Първо оформете долните слоеве на косата.

    •  С приставка (8) започнете от скалпа и бавно преместете сешоара към края на кичура. Когато кичура е 
почти сух, обърнете приставката леко навън.

    • Оформете косата около лицето лицето от външната страна.

СЪВЕТИ ЗА НАПЪЛНО ГЛАДКА КОСА 

    • Подсушете косата си с кърпа. 

    • Разделете косата на горна и долна половина. Първо оформете долните слоеве на косата. 

    • Започнете да оформяте  с приставка (7) от скалпа и бавно преместете сешоара към края на кичура.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Изключете сешоара след употреба, охладете го и го съхранявайте на безопасно място, недостъпно за деца 
или домашни любимци.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

    •  HAIRCHIC™ може да се използва, почиства или поддържа от възрастни. Хората с намалени физически, 
умствени и сетивни способности и неопитни хора трябва да използват сешоара за коса под 
ръководството или в присъствието на възрастен опитен човек.  

    • Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.  

    •  Не използвайте уреда в близост до вани, душ кабини, бидета, плувни басейни, мивки или други зони в 
допълнение към течаща вода.  

    •  Дизайнерските приставки се нагряват само за няколко секунди, така че има опасност от изгаряне. Бъдете 
внимателни и не използвайте HAIRCHIC близо до малки деца или кърмачета.  

    • Не оставяйте устройството близо до запалими предмети.  

    • Винаги поставяйте включения уред върху чиста и суха, устойчива на топлина повърхност.  

    • Не увивайте и не огъвайте захранващия кабел около машината. Проверявайте редовно кабела за повреди.

    • Не използвайте аксесоари, които не са включени в устройството.  
 
 
Правилно изхвърляне на отпадъци 

Символът на зачеркнат кош на вашия продукт или на неговата опаковка показва, че този продукт не 
трябва да се третира като битови отпадъци в ЕС. Правилното изхвърляне на вашия продукт ще помогне 
за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в 
противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. Рециклирането 
на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната администрация, службата за изхвърляне на 
битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Декларация от производителя, че продуктът 
отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.


