TWISTLINE
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ & ΣΙΔΕΡΟ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ 2 ΣΕ 1

ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: QL-105
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή για μπούκλες και σίδερο ισιώματος
Twistline 2 σε 1.
Η συσκευή για μπούκλες και σίδερο ισιώματος Twistline είναι ένας πρωτοποριακό
προϊόν σχεδίασης χτενίσματος που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε χτενίσματα με
σγουρά καθώς και ίσια μαλλιά. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε σαγηνευτικές
μπούκλες σε λιγότερο από 10 λεπτά. Επιπλέον, διαρκούν έως και τρεις ημέρες!
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
1.

2.
3.
4.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ΚΑΘΕ μπούκλα, ρετρό κυματιστά μαλλιά,
ανάλαφρα κυματιστά μαλλιά, μπούκλες παραλίας, πλούσια φράντζα, ελαστικές
μπούκλες, κάθε απολαυστικό μοντέρνο χτένισμα μπορεί να γίνει στο σπίτι σε
λιγότερο από 10 λεπτά!
Θερμαίνεται έως τους 230 °C σε λιγότερο από 1 λεπτό.
Κεραμικές πλάκες νανο-τιτανίου για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήνει τα μαλλιά
με μεταξένια απαράμιλλη λάμψη
Πραγματική απόδοση, όπως το κομμωτήριο, οι διαφορετικές ρυθμίσεις
θερμότητας δίνουν σε όλους τους τύπους μαλλιών πλήρη έλεγχο,
επαγγελματικό ρυθμιστή θερμοκρασίας 140 °C έως 230 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διπλή τάση: 110-240 V
Ισχύς: 40 W
Συχνότητα: 50/60 Hz
Μέγ. θερμοκρασία: 230 °C
Ελάχ. θερμοκρασία: 140 °C

Υλικό: αλουμίνιο, πλάκα τιτανίου, ABS
Μήκος καλωδίου: 2,5 m
Ρύθμιση πέντε θερμοκρασιών
Καλώδιο με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών
Εύρος θερμοκρασίας 140 °C έως 230 °C.

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1 x 2 σε 1 συσκευή για μπούκλες Twistline

1 x εγχειρίδιο χρήστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών. Διατηρήστε το για αναφορά.
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά μέρη είναι
ηλεκτρικά ενεργά ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
θανάτου από ηλεκτροπληξία:
• Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
• Μην το χρησιμοποιείτε κατά το μπάνιο ή το ντους.
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•
•
•

Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτήν τη συσκευή σε μέρος όπου μπορεί να
πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό. Μην ακουμπήσετε τυχόν
συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε την από την πρίζα αμέσως.
Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμών:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Συνδέστε τροφοδοτικό που αντιστοιχεί μόνο στην ονομαστική ισχύ.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές δεξιότητες, έλλειψη
εμπειρίας ή/και ανεπαρκή γνώση, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιβλέπονται από
κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους που τους παρέχει οδηγίες σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από
παιδιά παρά μόνο αν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.
Μην αφήνετε ποτέ το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται στην πρίζα.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν το σίδερο χρησιμοποιείται από ή κοντά σε
παιδιά ή για το ίσιωμα των μαλλιών ενός παιδιού
Τοποθετείτε πάντα το σίδερο σε οποιαδήποτε επιφάνεια με τις οδηγίες
στραμμένες προς τα κάτω
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο ή άλλους χώρους με υγρασία.
Μην τραβάτε, μπερδεύετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σίδερο
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μπλεγμένο,
λυγισμένο ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.
Αυτή η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται όταν δεν
χρησιμοποιείται ή κατά τον καθαρισμό.
Κρατήστε το καλώδιο και τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
Κατά τη χρήση, τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή στον ειδικό, ανθεκτικό στη
θερμότητα τάπητα προκειμένου να προστατεύσετε τις επιφάνειες εργασίας.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και ξηρή χρήση.
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει χτυπήσει απότομα, έπεσε,
υπέστη ζημιά, αφέθηκε έξω ή έπεσε στο νερό, μην την χρησιμοποιείτε.
Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή μόνοι σας και
βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε επισκευή πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο τεχνικό.
Σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημιάς, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη
συσκευή μόνοι σας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν απορρίπτεται σωστά σύμφωνα
με την τοπική νομοθεσία.
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•

Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί
από τη μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή άλλη ακατάλληλη χρήση
ή κακό χειρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι σάκοι πολυαιθυλενίου πάνω από το προϊόν μπορεί να είναι
επικίνδυνοι. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε αυτό το περιτύλιγμα
μακριά από μωρά και παιδιά. Αυτοί οι σάκοι δεν είναι παιχνίδια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό σε λεκάνες,
μπανιέρες ή άλλα δοχεία.

ΜΕΡΗ

1.
2.
3.
4.
5.

Πλάκα
Λάμπα LED ένδειξης θερμοκρασίας
Κουμπί στερέωσης
Διακόπτης ισχύος και θερμοκρασίας
Περιστρεφόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1 (140 °C)

2 (160 °C)
3 (180 °C)
4 (200 °C)

5 (230 °C)

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Λεπτά,
κατεστραμμένα
ή χημικά
επεξεργασμένα
μαλλιά
Λεπτά μαλλιά
με οξυζενέ
Βαμμένα ή
σκούρα μαλλιά
Κανονικά ή
ελαφρώς
σγουρά μαλλιά
Πυκνά, σγουρά
και κυματιστά
μαλλιά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αρχικά, συνδέστε τη συσκευή και περιμένετε 2
ώρες πριν την ενεργοποιήσετε. Ανάψτε το σίδερο σε στεγνό μέρος (όχι στο μπάνιο)
και μην το αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
Πριν τη χρήση: βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και χτενισμένα. Η χρήση αυτού
του σιδήρου σε βρεγμένα μαλλιά θα στεγνώσει και θα βλάψει τα μαλλιά ή το δέρμα
σας.
Συμβουλές:
-

Πριν τη χρήση, πλύνετε τα μαλλιά σας και χρησιμοποιήστε μαλακτικό. Έτσι, τα
μαλλιά θα φαίνονται πιο λαμπερά.
Πριν από τη χρήση, χρησιμοποιήστε σπρέι προστασίας από θερμότητα

Ενεργοποίηση της συσκευής και ρύθμιση θερμοκρασίας
1. ΠΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ το κουμπί «ON/OFF» (για 2 δευτερόλεπτα) για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
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2. Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» για να επιλέξετε την
επιθυμητή θερμοκρασία ισιώματος. Επιλέξτε
διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με την ποιότητα
των μαλλιών σας. Η ειδική ρύθμιση θερμοκρασίας
αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο: Συνιστώμενες
θερμοκρασίες για τύπους μαλλιών.
3. Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η λάμπα θα
αρχίσει να τρεμοπαίζει και η συσκευή θερμαίνεται
γρήγορα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αφού η λάμπα σταματήσει να τρεμοπαίζει,
ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
4. Κατά την εφαρμογή, μην παραμείνετε σε ένα σημείο για πολύ, διαφορετικά τα
μαλλιά θα υποστούν γρήγορα ζημιά.
Ίσιωμα: χωρίστε τα μαλλιά σας σε διάφορα μέρη ώστε κάθε μέρος να είναι στενότερο
από 5 cm. Τοποθετήστε η συσκευή για μπούκλες και σίδερο μαλλιών κοντά στις ρίζες
των επιλεγμένων μαλλιών, κρατήστε τις άκρες των μαλλιών σταθερά και βουρτσίστε
από τη ρίζα έως την άκρη. (Εάν θέλετε να κάνε τα μαλλιά σας σγουρά, μπορείτε να
περιστρέψετε ελαφρώς τη συσκευή / εάν θέλετε να ισιώσετε τα μαλλιά σας, μην
περιστρέψετε τη συσκευή.)

Μπούκλες: επιλέξτε μερικά μαλλιά, τοποθετήστε το σίδερο για μπούκλες στο σημείο
που θέλετε να αρχίσετε να δημιουργείτε μπούκλες, πιάστε τα μαλλιά ανάμεσα στις
ράβδους και τυλίξτε τα μαλλιά στην πάνω ράβδο και μετά τραβήξτε προς τα κάτω προς
τις άκρες των μαλλιών. Επαναλάβετε μέχρι να κάνετε μπούκλες όσα μαλλιά επιθυμείτε.
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ΜΠΟΥΚΛΕΣ ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ
Φέρτε την πλευρά του οδηγού στο κεφάλι σας υπό γωνία 45
μοιρών. Στη δεξιά πλευρά σας, η άκρη του σίδερου είναι
επάνω, και ο δεξιός αγκώνας σας θα πρέπει να είναι έξω και
μακριά από το σώμα σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Στην αριστερή πλευρά, η άκρη του σίδερου είναι προς τα
κάτω και ο αγκώνας σας θα πρέπει να είναι πάνω από το
κεφάλι σας προκειμένου το σίδερο να βρίσκεται σε γωνία 45
μοιρών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
Μόλις τοποθετήσετε τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες,
περιστρέψτε το σίδερο προς τα πίσω ώστε να μπορείτε να δείτε
την πλευρά του οδηγού στον
καθρέφτη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κρατήστε τον αγκώνα πάνω από το κεφάλι σας
καθώς προχωράτε προς τον καθρέφτη.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
Πάντα ωθείτε την πλευρά του σίδερου που είναι προς τα πάνω.
Στη δεξιά πλευρά, ωθείστε ελαφρώς με το άκρο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σύρετε το σίδερο με χαλαρά, με αργή και σταθερή ταχύτητα,
προς τα κάτω στην κάτω γωνία του καθρέφτη σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
-

-

Για να δημιουργήσετε ανάλαφρα κυματιστά μαλλιά, τυλίξτε τα μαλλιά γύρω
από τη μεγαλύτερη ράβδο
Για να δημιουργήσετε σφιχτές μπούκλες, τυλίξτε τα μαλλιά γύρω από τη
μικρότερη ράβδο
Για να δώσετε καμπύλη σε πλαϊνές αφέλειες με, τοποθετήστε το σίδερο με
γωνία για να κάνετε ανάλαφρες μπούκλες στο πλαϊνό μέρος των μαλλιών
Η γωνία που κρατάτε τη ράβδο είναι το πιο σημαντικό. Κρατήστε τη γωνία ίδια
σε ολόκληρο το κεφάλι σας για να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Κάντε οριζόντιες μπούκλες για να έχετε ογκώδη κυματιστά μαλλιά. Για
εκθαμβωτικά κυματιστά μαλλιά, κρατήστε τη ράβδο εντελώς οριζόντια. Έτσι τα
κυματιστά μαλλιά σας φαίνονται πιο ογκώδη.
επαναλάβετε όπως απαιτείται
μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Αφού ολοκληρώσετε το χτένισμα, χρησιμοποιώντας τζελ μαλλιών ή νερό
σχεδίασης μαλλιών το χτένισμά σας μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο. Επίσης η
εφαρμογή λαδιού περιποίησης μαλλιών μπορεί να κάνει τα μαλλιά πιο
λαμπερά.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει για να συσκευάσετε τη συσκευή για μπούκλες και
σίδερο ισιώματος.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Μετά το χτένισμα, μην το φέρετε σε επαφή με νερό.
2. Μην χρησιμοποιείτε χτένα όταν ολοκληρωθεί το χτένισμα. Προτείνουμε να κουνήσετε
τα μαλλιά σας χρησιμοποιώντας τα χέρια σας.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή διαθέτει μια αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης για πρόσθετη
ασφάλεια, εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερο από 60 λεπτά
συνεχόμενα, τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση
της συσκευής μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απλώς πατήστε το κουμπί
«Διακόπτης λειτουργίας» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
•
•
•
•

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποθήκευση.
Χρησιμοποιήστε μικρό ύφασμα ή καθαρισμό για να καθαρίσετε το επίπεδο
σίδερο.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν στο μπάνιο ή σε δωμάτιο με υψηλή
περιεκτικότητα σε υγρασία.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί
με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας,
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.
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