
NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentná bezdrôtová kulma na vlasy L'al-

OBSAH BALENIA:
•  Inteligentná bezdrôtová kulma na vlasy L'allure
•  2 Štipce do vlasov
•  Hrebeň 

VLASTNOSTI:
•  6 nastavení teploty (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 ° C / 
190 ° C / 200 ° C)
•  6 nastavení časovača 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
•  Čas nabíjania: 4,5 hodiny
•  Vstup: 5 V, 2 A
•  Kapacita batérie: 5000 Ah
•  Čistá hmotnosť: 374 g
•  Prevádzková doba: 60 minút
•  Rozmery: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
•  Doba zahrievania: 2 minúty
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INÁVOD NA POUŽITIE:
1.  Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF“ na 2 sekundy, až kým nezaznie pípnutie a nerozsvieti sa 
LCD displej.
Poznámka: Pre vypnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF“ na 2 sekundy. Ak zabudnete spotrebič vypnúť, 
po 10 minútach sa automaticky vypne. 
2.  Stlačením „Menu“ zvolíte teplotu, smer kučier, °C/F a časovač jeden po druhom a stlačením „Adjust“ nastavíte 
hodnotu. 
-  Teplota: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
-  Smer kučier: L/R (doľava alebo doprava)
-  °C/F: °C alebo F
-  Časovač: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3.  Spotrebič sa začne ohrievať podľa nastavenej teploty.
Poznámka: Symbol ohrevu bude pri zahrievaní blikať. Akonáhle dosiahne nastavenú teplotu, symbol prestane blikať a 
budete počuť dve pípnutia.
4.  Vlasy dôkladne rozčešte a rozdeľte do sekcií, ktoré nemajú šírku viac ako 2 cm.
5.  Preložte sekciu vlasov cez samonavíjaciu komoru a stlačením a zadržaním tlačidla „START“ spustite automatické 
navíjanie vlasov. 
6.  Keď začujete prvé pípnutie, uvoľnite tlačidlo „START“. 
7.  Automatické natáčanie je dokončené, keď počujete posledné pípnutie. Počet pípnutí bude rovnaký ako nastavenie 
časovača, t. j. nastavenie časovača na 8 s = 8 pípnutí.

UPOZORNENIE:
•  NEBEZPEČENSTVO: Každý spotrebič je elektricky napájaný, aj keď je vypínač vypnutý. Aby ste znížili riziko úmrtia 
elektrickým prúdom, zariadenie ihneď po použití odpojte zo siete a nepoužívajte ho počas kúpania alebo sprchovania.
•  Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohlo spadnúť alebo byť vtiahnuté do vane alebo 
umývadla.
•  Nevkladajte a nenechajte zariadenie padnúť do vody alebo iných tekutín.
•  Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo zásuvky. Nesiahajte do vody.
•  Toto zariadenie by nikdy nemalo zostať bez dozoru, keď je pripojené k elektrickej sieti.
•  Neťahajte, nekrúťte ani neovíjajte elektrický kábel okolo prístroja.
•  Toto zariadenie by nemali používať deti ani osoby s určitými zdravotnými postihnutiami, ani v ich blízkosti.
•  Používajte tento prístroj iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tejto príručke. 

•  Nepoužívajte doplnky, ktoré neodporúča výrobca.
•  Nikdy nepoužívajte tento prístroj, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo ak spadol, 
poškodil sa alebo spadol do vody. Vráťte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a opravu.
•  Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi.
•  Nikdy nepoužívajte počas spánku.
•  Nikdy nenechajte spadnúť alebo nevkladajte žiadne predmety do otvorov alebo káblov.
•  Nepoužívajte vonku alebo v priestoroch, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva 
kyslík.
•  Jednotka je pri používaní horúca. Nedovoľte, aby sa horúci povrch dotýkal očí alebo pokožky.
•  Neumiestňujte vyhrievanú jednotku priamo na povrch, kým je horúca alebo zapojená.
•  Nikdy neblokujte vzduchové otvory prístroja a neklaďte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo gauč, kde by mohli 
byť vzduchové otvory zablokované. Udržujte vzduchové otvory bez vlasov a iných nečistôt.
•  S týmto prístrojom nepoužívajte predlžovací kábel. 
•  Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia. Používajte rukoväte alebo tlačidlá.
•  Nedotýkajte sa krytu samonavíjacej komory, pretože je pri používaní horúci.
•  Ak nepoužívate dodanú nabíjačku, použite nabíjačku, ktorá dokáže poskytnúť menovité nabíjacie napätie a prúd 
na nabíjanie.
•  Ak používate iný nabíjací kábel ako je dodaný, použite ten, ktorý je možné nabíjať nabíjacím prúdom 2 A alebo 
viac.
•  Pri nabíjaní zariadenie nenechávajte bez dozoru. Nabíjačku odpojte, keď je zariadenie plne nabité.
•  Nabíjací kábel neťahajte priamo.
•  Keď pri použití prístroja oblasť displeja so symbolom teploty bliká „E“, znamená to, že snímač teploty je 
nefunkčný. Chybný produkt by mal byť zaslaný na opravu výrobcovi alebo do kvalifikovaného servisného strediska.

ZÁRUKA:
Záručná doba na tento tovar je 12 mesiacov. V prípade, že výrobok v záručnej lehote nefunguje alebo prestane 
fungovať, zákazník si môže uplatniť záruku. Ak si chcete uplatniť záruku, kontaktujte nás prostredníctvom kontakt-
ných údajov uvedených v pravom dolnom rohu tohto dokumentu.
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