
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

L’allure vezeték nélküli okos hajgöndörítő

A CSOMAG TARTALMA:
•  L’allure vezeték nélküli okos hajgöndörítő
•  2 hajcsat
•  fésű 

TERMÉKLEÍRÁS:
•  6 beállítható hőfokozat (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 ° 
C / 190 ° C / 200 ° C)
•  6 időzítési beállítás: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
•  Töltési idő: 3 óra
•  Bemenet: 5 V, 2 A
•  Akkumulátor kapacitás: 5000 Ah
•  Nettó súly: 374 g
•  Üzemidő: 60 perc
•  Méretek: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
•  Felfűtési idő: 2 perc
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Göndörítőkamra Kerámiaborítású
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IHASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1.  Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „KI/BE gombot” a készülék bekapcsolásához addig, amíg egy 
sípolást nem hall, és az LCD kijelző be nem kapcsol.
Megjegyzés: Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „KI/BE gombot” a készülék kikapcsolásához. Ha eset-
leg elfelejti kikapcsolni a készüléket, az 10 perc után automatikusan kikapcsol. 
2.  Nyomja meg a „Menü”-t egyesével, lépésről lépésre, a hőmérséklet, irány, °C/F és az időzítés kiválasztásához, és 
ha kiválasztotta a kívánt értéket, nyomja meg a „Beállítás”-t az érték rögzítéséhez. 
-  Hőmérséklettartomány: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C
-  Irány: Bal vagy jobb
-  °C/F: °Celsius vagy Fahrenheit
-  Időzítési tartomány: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3.  A készülék azután kezdi el a felfűtést, hogy Ön beállította a kívánt hőmérsékletet.
Megjegyzés: A fűtés szimbólum villog a felfűtés alatt. Amint elérte az Ön által beállított hőmérsékletet, a szimbólum 
abbahagyja a villogást, és két sípolást hall.
4.  Fésülje át a haját, hogy megszabaduljon az esetleges gubancoktól és ossza haját legfeljebb 2 cm széles tincsekre.
5.  Helyezzen egy hajtincset a göndörítőkamrába, és tartsa lenyomva a „start” gombot, mely aktiválja a motort, és 
behúzza haját a göndörítőkamrába. 
6.  Engedje el a „start” gombot, amint meghallja az első sípolást. 
7.  Az automatikus göndörítés akkor fejeződik be, amikor meghallja a végső sípszót. A termék annyiszor sípol, ahány 
másodpercet az időzítő funkciónál beállított, pl. ha az időzítési beállítás 8 másodperc = 8-szor sípol a készülék.

FIGYELMEZTETÉS:
•  VESZÉLY: Minden készülékben van áram akkor is, ha ki van kapcsolva. Az elektromos sokkból adódó halált elk-
erülendő kérjük, hogy használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóból, és ne 
használja azt fürdés vagy zuhanyozás közben.
•  Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az beleeshet, vagy belehúzható a fürdőkádba, zuhanytálcá-
ba, vagy mosdókagylóba, mosogatóba.
•  Ne helyezze és ne dobja azt vízbe vagy más folyadékba.
•  Ha a készülék véletlenül a vízbe esik, azonnal húzza azt ki az elektromos aljzatból. Ne mártsa vízbe.
•  Ezt a készüléket tilos felügyelet nélkül hagyni akkor, amikor az az elektromos hálózatra csatlakoztatva van.
•  Ne húzza, ne csavarja meg a készülék elektromos kábelét, és ne tekerje azt a készülék köré.
•  Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy bizonyos fogyatékkal élő személyek, és tilos azt ilyen 

személyeken, vagy azok közelében használni.
•  A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, csak a jelen útmutatóban leírt módon használja. 
•  Ne használjon a gyártó által nem javasolt kiegészítőket.
•  Sose üzemeltesse ezt a készüléket akkor, ha kábelje vagy csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, ha 
leesett vagy megsérült, vagy ha vízbe esett vagy víz érte. Küldje el a terméket egy hivatalos szervizközpontnak 
kivizsgálásra és javításra.
•  Tartsa a kábelt sugárzó, fűtött felületektől távol.
•  Sose használja alvás közben.
•  Tilos a készülék nyílásaiba, a készüléken található résekbe tárgyat helyezni vagy beledobni.
•  Ne használja kültéren és ne üzemeltesse olyan helyen, ahol aeroszolt / spray-t használnak, vagy ahol oxigént 
adagolnak.
•  A berendezés forró, amikor használatban van. Ne hagyja, hogy a forró felületek érintkezzenek a szemével vagy a 
bőrével.
•  Ne helyezze a készülék felfűtött egységét közvetlenül semmilyen felületre amíg az forró, vagy áram alatt van.
•  Soha ne takarja el a készülék levegőnyílásait, és ne helyezze azt puha felületekre, mint például ágy vagy kanapé, 
ahol a levegőnyílások esetleg eltakarásra kerülhetnek. A levegőnyílásokat tartsa tisztán, szösz- és törmelékmen-
tesen.
•  Ne használjon hosszabbítót ezzel a készülékkel. 
•  Ne nyúljon a készülék forró felületeihez. Használjon fogantyút vagy akasztót.
•  Ne érintse meg a készülékházat a göndörítőkamra közelében, mivel az forró, amikor használatban van.
•  Ha nem a mellékelt töltőt használja, használjon olyan töltőt, amely a töltéshez biztosítani tudja a névleges töltési 
feszültséget és áramot.
•  Ha másik töltőkábelt használ, használjon olyan kábelt, amely 2 A vagy ennél nagyobb töltőárammal tölthető.
•  Ha a készülék tölt, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Amikor a készülék feltöltött, távolítsa el a töltőt.
•  Ne húzza meg közvetlenül a töltőkábelt.
•  Ha a kijelző hőmérsékletet jelző területe "E" jelzéssel villog akkor, amikor a készülék használatban van, ez azt 
jelenti, hogy a hőmérséklet-érzékelő szonda nincs használatban. Javítás céljából a terméket a gyártó karbantartá-
si osztályához vagy minősített szakszervizhez kell eljuttatni.

JÓTÁLLÁS:
A jótállási időszak erre a termékre 12 hónap. Abban az esetben, ha a termék nem működik, vagy a jótállási időn 
belül abbahagyja a működést, az ügyfél igényelheti a jótállást. A jótállás igényléséhez kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a dokumentum jobb alsó sarkában található elérhetőségeken keresztül.
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