NAVODILA ZA UPORABO

KERAMIČNI RAVNALEC LAS
Paket vsebuje:
•

1 x keramični ravnalec las (s priloženim polnilnikom)

Lastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitro segrevanje (30 sekund do 230 °C)
Moč: 40–60 W <
Barva: Črno-zlata
Vrsta: Keramični ravnalec las, ne poškoduje las
Plošči: Keramični
Material: Titanove zlitine
Napajalni kabel: 2 m
Vrsta grelca: Super hitri PTC
Dolžina: 29 cm
Plošča: 10 x 4,5 cmž

•
•
•

220°C primerno za trde lase
200°C primerno za grobe lase
180°C primerno za mehke
lase
160°C primerno za
poškodovane lase
Stikalo / regulator
temperature

•
•

Navodila za uporabo:
1. Popolnoma odvijte električni kabel.
2. Ravnalec las vključite, tik preden ga želite uporabiti (3040 sekund), saj se plošča zelo hitro segreje. Najvišjo
temperaturo, 240 °C, doseže po 3 minutah.
3. Za vklop na gumb pritisnite le enkrat. Za nastavitev
temperature na gumb pritisnite večkrat. Pod
temperaturo, ki ste jo izbrali, se prižge LED lučka.
4. Za ravnanje las naj pramen las ne bo širši od 5–8 cm in
gostejši od 1,5 cm. Pramen las postavite med obe
plošči in ju tesno zaprite. Z ravnalcem se čim bolj
približajte lasišču, ne da bi se ga dotaknili.
5. Za povečanje sijaja las lahko uporabite pršilo ali serum
za ravnanje las.
6. Plošči držite čvrsto (s pritiskanjem na ročaje). Pridržite
2–3 sekunde in z ravnalcem spolzite skozi lase, od
korena do konic.
7. Ne polagajte ga v vodo ali drugo tekočino, ne
uporabljajte ga med kopanjem, z mokrimi rokami ali
nad umivalnikom, napolnjenim z vodo. Če pade v vodo,
ga nemudoma izklopite iz vtičnice, preden ga vzamete
iz vode.
8. Las ne pridržite med ploščami več kot 2–3 sekunde.
9. Ko zaključite z enim pramenom, nadaljujte z
naslednjim.
10. Po uporabi izklopite iz vtičnice in ga shranite šele, ko je
ohlajen.

Varnostni ukrepi:

Čiščenje in vzdrževanje:
o Pred čiščenjem morate napravo ugasniti in jo izklopiti z
vtičnice.
o Naprava naj se popolnoma ohladi, preden se je
dotaknete ali se lotite čiščenja njenega ohišja.
o Ohišje očistite z vlažno krpo.
o Ne uporabljajte močnih detergentov, abrazivov, topil ali
čistil. Nikoli ne potapljajte naprave v vodo, da bi jo
očistili.
o Ne popravljajte ali zamenjujte sami kabla na napravi,
obrnite se na pooblaščenega zastopnika ali
usposobljenega električarja.

o Naprava se med uporabo močno segreje. Pazite, da se
s površino plošč ne dotaknete kože, predvsem na
obrazu in vratu.
o Plošč se ne dotikajte, ko je naprava vklopljena ali takoj
po izklopu. Preden jo pospravite, počakajte vsaj 30
minut, da se ohladi.
o Naprave nikdar ne shranjujte, ko je priključena v
električno omrežje. Preden jo pospravite, se prepričajte,
da je izklopljena, izključena iz električnega omrežja in
popolnoma ohlajena. Nikoli ne ovijajte kabla okrog
plošč. Ne obešajte naprave na električni kabel.
o Naprave ne uporabljajte, če sta plošči poškodovani ali
počeni.
o Zagotovite, da je naprava po uporabi izključena iz
električnega omrežja.
Garancija:
V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od
prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo
in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na
izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno
leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na
voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in
menjava«.

