NAVODILA ZA UPORABO
Pametni brezžični kodralnik las L‘allure
KOMPLET VSEBUJE:
• Pametni brezžični kodralnik las L‘allure
• 2 lasni sponki
• 1 glavnik
SPECIFICATIONS:
• 6 toplotnih nastavitev (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 °
C / 190 ° C / 200 ° C)
• 6 časovnih nastavitev: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s
• Čas polnjenja: 4,5 ure
• Vhod: 5V, 2A
• Kapaciteta baterije: 5000 Ah
• Neto teža: 374 g
• Čas delovanja: 60 minutes
• Mere: 19.1cm x 5.8cm x 4.8cm
• Čas predgrevanja: 2 minuti
SESTAVNI DELI:
Grelna cev

LCD zaslon
Grelnik s
eramično prevleko

Časovnik

Temperatura
Smer kodranja

Stanje
baterije

Indikator
pripravljenosti za uporabo
ZAČETEK
LCD zaslon

Mikro USB vhod
(5V 2A (maks.))

(glejte razlago na desni strani)

NASTAVITVE

VKLOP/IZKLOP/NAČIN
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NAVODILA ZA UPORABO:
1. Pritisnite in za 2 sekundi pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP/NAČIN, dokler se ne vklopi LCD zaslon in se zasliši pisk.
Opomba: Za izklop naprave pritisnite in za 2 sekundi pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP/NAČIN. Če napravo pozabite
izklopiti, se bo sama izklopila po 10 minutah neuporabe.
2. Pritisnite gumb za NASTAVITVE za izbiro temperature, smeri kodranja, °C/F in časovne nastavitve, nato za potrditev
izbire pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP/NAČIN.
- Temperaturni razpon: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
- Smer kodranja: Levo (L) ali desno (R)
- °C/F: °C ali F
- Časovni razpon: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3. Naprava se začne segrevati glede na izbrano nastavitev.
Opomba: Simbol za segrevanje med segrevanjem naprave utripa. Ko naprava doseže izbrano vrednost temperature,
simbol za segrevanje preneha utripati, naprava pa odda zvok.
4. Lase počešite, da odstranite morebitne vozle in jih razdelite v manjše, ne več kot 2 cm široke pramene.
5. Pramen las naslonite ob grelno cev ter pritisnite in pridržite gumb za začetek kodranja, da se kodralnik zažene in
samodejno ovije pramen las okrog grelne cevi.
6. Gumb za začetek kodranja spustite, ko naprava začne piskati.
7. Samodejno kodranje je končano, ko naprava preneha piskati. Kodralnik zapiska glede na časovno nastavitev. Če ste
izbrali 8 s, bo zapiskal 8-krat.
OPOZORILO::
• NEVARNOST: Naprava je pod napetostjo tudi, ko je izklopljena. Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, napravo vedno izklopite iz električne vtičnice in je nikdar ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem.
• Naprave ne odlagajte in ne shranjujte na površino, iz katere bi lahko padla v umivalnik ali kad.
• Naprave ne polagajte in ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
• Če naprava pade v vodo, jo nemudoma izklopite iz električne vtičnice. Ne segajte z rokami v vodo.
• Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena v vtičnico.
• Kabla ne vlecite, ne zvijajte in ne ovijajte okrog naprave.
• Naprava ni primerna za otroke in ljudi s posebnimi potrebami.
• Napravo uporabljajte zgolj za namene, ki so opisani v tem priročniku.
• Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ni priporočil proizvajalec.
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• Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je poškodovana ali če je padla
v vodo. Napravo v tem primeru vrnite na pregled ali popravilo v pooblaščeni center.
• Kabel naj ne bo blizu ogrevanih površin.
• Naprave ne uporabljajte med spanjem.
• V odprtine na napravi in v njen kabel ne vstavljajte predmetov.
• Naprave ne uporabljajte na prostem ali v prostorih, kjer se uporabljajo aerosoli (razpršilo) ali kisik.
• Med uporabo se grelna enota segreje. Z grelno površino se ne dotikajte očes ali kože.
• Ko je grelna enota še vroča ali vklopljena, je ne odlagajte neposredno na nikakršno površino.
• Ne prekrivajte zračnih odprtin na napravi in naprave ne odlagajte na mehke površine, kot je postelja ali kavč, ki bi
lahko prekrile zračne odprtine. Zračne odprtine naj bodo vedno čiste, iz njih odstranite vlakna in ostale delce.
• Naprave ne uporabljajte z električnimi podaljški.
• Ne dotikajte se vročih površin na napravi. Uporabljajte ročaje ali gumbe.
• Ne dotikajte se ohišja ob grelni cevi, saj se med uporabo močno segreje.
• Če ne uporabljate priloženega napajalnika, uporabite napajalnik, ki zagotavlja nominalno napetost in tok.
• Če uporabljate drug napajalni kabel, uporabljajte takšnega, ki lahko zagotovi tok 2 A ali več.
• Med napajanjem naprave ne puščajte nenadzorovane. Ko je naprava napolnjena, odstranite napajalnik.
• Ne vlecite za napajalni kabel.
• Če med uporabo na zaslonu utripa simbol za prikaz temperature („E“), temperaturno tipalo ne deluje pravilno.
Napravo je v tem primeru treba poslati na popravilo na pooblaščeni servis.
GARANCIJA:
Veljavnost garancije za ta izdelek znaša 12 mesecev. Kupec lahko v tem roku uveljavlja garancijo, če izdelek ne
deluje ali preneha delovati pravilno. Za uveljavljanje garancije uporabite kontaktne podatke v spodnjem desnem
kotu tega dokumenta.
DODATEK NAVODILA:
Pred prvo uporabo napravo polnite 4,5 ure.
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