
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ondulator Inteligent Fără Fir L'allure

PACHETUL INCLUDE:
•  Ondulator Inteligent Fără Fir L'allure
•  2 Agrafe pentru păr
•  Pieptene 

SPECIFICAȚII:
•  6 setări de căldură (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 ° C / 
190 ° C / 200 ° C)
•  6 setări pentru temporizator: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s
•  Timp de încărcare: 3 ore
•  Alimentare: 5V, 2A
•  Capacitate baterie: 5000 Ah
•  Greutate netă: 374 g
•  Timp de funcționare: 60 de minute
•  Dimensiuni: 19.1cm x 5.8cm x 4.8cm
•  Timp de preîncălzire: 2 minute
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1.  Ține apăsat butonul „PORNIT/OPRIT/MOD” timp de 2 secunde, pentru a porni dispozitivul, până când se aude un „bip” 
și afișajul LCD este aprins.
Notă: Ține apăsat butonul „PORNIT/OPRIT/MOD” timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul. În cazul în care uiți să 
oprești aparatul, acesta se va opri automat după 10 minute. 

2.  Apasă butonul „SETARE” pentru a selecta individual Temperatura, Direcția, °C/F și Temporizatorul și apasă butonul 
„PORNIT/OPRIT/MOD” pentru a seta valoarea.  
- Interval de temperatură: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C
- Direcție: Stânga sau Dreapta
- °C/F: °C sau F
- Interval temporizator:: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s
3.  Dispozitivul începe să se încălzească conform setării tale de temperatură.
Notă: Simbolul pentru încălzire va clipi când începe să se încălzească. Odată ce a atins temperatura setată, simbolul 
va înceta să clipească și se va auzi „bip-bip“.
4.  Piaptănă părul pentru a-l descurca peste tot și împarte-l în șuvițe de cel mult 2 cm lățime.
5.  Poziționează șuvița în camera de ondulare și ține apăsat butonul »START« pentru a activa motorul să atragă părul 
în camera de ondulare.
6.  Eliberează butonul »Start« la primul semnal sonor de bip.
7.  Ondularea automată este finalizată la auzul unui bip final. Numărul de bip-uri va fi același cu cel setat pentru 
Temporizator, mai exact, Temporizator setat pe 8s = 8 bip-uri.

AVERTISMENT:
•  PERICOL: Orice aparat este alimentat electric chiar și atunci când comutatorul este oprit. Pentru a reduce riscul 
decesului prin electrocutare, este recomandat să se deconecteze întotdeauna aparatul imediat după utilizare și să nu 
se folosească în timpul băii sau al dușului.
•  Nu plasa și nu depozita aparatul acolo unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
•  Nu lăsa să pătrundă și nu plasa aparatul în apă sau alte lichide.
•  Dacă un aparat cade în apă, este recomandată deconectarea imediată de la sursa de curent electric. A se evita 
apropierea de apă.
•  Acest aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la priză.
•  Nu trage, nu răsuci și nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

•  Acest aparat nu ar trebui să fie utilizat de către, pe sau în preajma copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabil-
ități.
•  Aparatul este destinat exclusiv uzului prevăzut, conform descrierii din acest manual. 
•  Nu utiliza accesorii nerecomandate de producător.
•  Nu utiliza niciodată acest aparat dacă are un cablu sau o priză deteriorate, dacă nu funcționează corect sau dacă 
a fost scăpat sau deteriorat, sau a căzut în apă. În aceste condiții, este recomandat să returnezi aparatul la un 
centru de service autorizat pentru examinare și reparații.
•  Ține cablul departe de suprafețele încălzite.
•  A nu se utiliza niciodată în timpul somnului.
•  Nu scăpa pe jos niciodată și nu introduce obiecte în vreun orificiu sau furtun.
•  A nu se utiliza în aer liber și a nu se folosi acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se 
administrează oxigen.
•  Dispozitivul este fierbinte în timpul utilizării. Nu permite ca suprafața încălzită să intre în contact cu ochii sau 
pielea.
•  Nu lăsa dispozitivul încălzit direct pe o suprafață, cât timp este fierbinte sau conectat la priză.
•  Nu bloca niciodată orificiile de aer ale aparatului și nu așeza pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o cana-
pea, unde orificiile de aer se pot bloca. Păstrează orificiile de aer fără scame și alte resturi.
•  Nu utiliza un cablu prelungitor cu acest aparat. 
•  Nu atinge suprafețele fierbinți ale aparatului. Utilizează mânerele sau butoanele.
•  Nu încerca să atingi carcasa aparatului lângă camera de ondulare, deoarece este fierbinte în timpul utilizării.
•  În cazul în care nu utilizezi încărcătorul furnizat, este recomandată utilizarea unui încărcător care poate furniza 
tensiunea nominală de încărcare și curentul pentru încărcare.
•  Dacă utilizezi un alt cablu de încărcare, te rugăm să alegi unul care poate fi încărcat cu un curent de încărcare de 
2A sau mai mult.
•  Nu lăsa produsul nesupravegheat în timpul încărcării. Asigură-te că deconectezi încărcătorul după finalizarea 
încărcării.
•  Nu trage direct de cablul de încărcare.
•  Dacă zona de afișare a simbolului temperaturii clipește „E” când produsul e utilizat, aceasta indică faptul că 
senzorul de detectare a temperaturii este nefuncțional. Produsul trebuie trimis către departamentul de întreținere 
al producătorului sau către o firmă de întreținere profesională și calificată pentru reparații.
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WARRANTY:
Warranty period for this item is 12 months. In the event that the product does not work or ceases to work within 
the waranty period, the customer can claim the warranty. To claim the warranty, please contact us via the contact 
information provided in the lower right corner of this document.
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