
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
 

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 
Модель: OR-HCUR01 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технічні параметри: 
Живлення: 220 – 240В 
Частота: 50Гц 
Потужність: 25Вт 

 
 
ОПИС ПРИСТРОЮ 
 
Професійна плойка для волосся, як правило, призначена для салонів краси, ідеальна для 
використання в домашніх умовах. Гарячі металеві затиски гарантують рівномірний розподіл 
тепла, одночасно разслаблюючи ваше волосся і створюючи блискучі прямі ділянки. Прилад 
застосовується до будь-якого типу волосся: тонке, нормальне, натурально в'юнке, з 
хімічним завиванням або забарвлене. 
 
 
МІРИ БЕЗПЕКИ 

 УВАГА! Тримаєте цей пристрій подалі від води. Не використовуйте його біля води і 

ванних труб, душу, басейнів і подібних конструкцій, що містять воду. 
 

1. Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію. 
2. Перед тим, як всунути вилку пристрою в розетку, переконайтесь, що напруга мережі в 

розетці відповідає вказаній напрузі на лейблі пристрою. 
3. Не залишайте пристрій без нагляду, поки він працює або включений в мережу. 
4. Не накривайте металеві затиски пристрою будь-якими предметами або тканинами. 
5. Не тримаєте пристрій біля скронь людини при роботі, це небезпечно. 
6. Шнур живлення не повинен знаходитися біля гарячих предметів. 
7. Якщо шнур пошкоджений, його повинні замінити виробник, працівник сервісного 

центру або компетентна в технічних питаннях людина. 
8. Ніколи не використовуйте продукт, якщо він пошкоджений.  
9. Не використовуйте з цим пристроєм подовжувач. 
10. Даний продукт не рекомендується використовувати людям (у тому числі і дітям) з 

обмеженими фізичними, чутливими, розумовими здібностями або людям з недоліком 
досвіду і знань в даній сфері. Інакше вони повинні віддати інструкцію з експлуатації 
пристроєм особі, відповідальній за їх безпеку або попросити цю особу наглядати за 
ними. 

11. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. 
12. Не тримаєте пристрій мокрими руками. 
13. Коли прилад використовується у ванній кімнаті, вимикайте його з розетки після 

роботи, навіть у вимкненому стані волога може нашкодити пристрою. 
14. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисту від поразки 

електричним струмом в електромережі ванної кімнати, де використовуватиметься 
плойка. 

 
 
 
 



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ 
 
1) Всуньте вилку пристрою в розетку і натисніть кнопку увімкнення/вимкнення ON, 
почекайте декілька хвилин, поки плойка не нагріється. 
2)  Волосся повинне бути сухим. Розподіліть його на декілька частин (пасма). Оберніть 
пасмо волосся навколо основи плойки, направляючи їх рукою, а потім загорніть плойку із 
затиснутим пасмом у напрямку до коренів волосся (по спіралі). Потримаєте в такому 
положенні плойку 10-20 секунд, а потім акуратно розкрутіть пасмо. 
 
ЧИЩЕННЯ 
 
1) Перед чищенням витягніть вилку шнура живлення з розетки. 
2) Використовуйте для чищення суху м'яку гладку тканину (ганчірку); запобігайте 
попаданню всередину пристрою води та інших рідин. 
3) Не використовуйте чистячі засоби і порошки для чищення. 
4) Переконайтесь, що усі частини пристрою витерті і є сухими. 
 
ЗБЕРІГАННЯ 
 
1) Переконайтесь, що пристрій сухий і не гарячій. 
2) Не накручуйте шнур живлення на основу плойки. 
3) Зберігаєте плойку в сухому прохолодному місці. 
 

 

Цей напис означає, що продукт і його похідні не слід викидати разом із будь-якими відходами. 
Для запобігання можливому збитку навколишньому середовищу або здоров'ю людей від 
незбагненного викиду відходів, слід відповідально відноситися до їх переробки і зберігання, щоб 
підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути 
пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і ощадні системи або зв'яжіться з 
продавцем/виробником продукту. Вони можуть узяти даний продукт на екологічно чисту і 
безпечну переробку. 

 
 


