TWISTLINE
2 W 1 – LOKÓWKA I
PROSTOWNICA W JEDNYM

MODEL NB.: QL-105
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup Twistline – lokówki i prostownicy w jednym, wyjątkowym produkcie!
Lokówko-prostownica Twistline to rewolucyjny produkt, który pozwala na tworzenie
wyjątkowych stylizacji. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na proste czy kręcone włosy,
z Twistline zrobisz co tylko chcesz. Doskonałe loki, które trzymają 3 dni i które zrobisz w
zaledwie 10 minut? Tak, teraz to możliwe dzięki Twistline!
ZALETY

1.
2.
3.
4.

W zaledwie 10 minut możesz stworzyć JAKĄKOLWIEK fryzurę. Fale, loki, włosy
proste, plażowe fale – cokolwiek tylko chcesz!
Rozgrzewa się do 230°C w zaledwie 1 minutę.
Nano-ceramiczne, tytanowe płytki urządzenia pozwalają osiągnąć wymarzone
rezultaty w domowym zaciszu i w mniej niż 10 minut!
Dzięki możliwości dostosowania temperatury w przedziale pomiędzy 140°C a 230°C
osiągniesz efekt znany do tej pory jedynie z salonów fryzjerskich! Twistline działa
równie dobrze, co profesjonalny sprzęt z salonów fryzjerskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podwójne napięcie:110-240V
Moc:40W
Częstotliwość: 50/60Hz
Maksymalna temperatura:230°C
Minimalna temperatura:140°C

Materiał: aluminium, tytanowa płytka, tworzywo ABS
Długość kabla: 2,5m
Pięć różnych ustawień temperatury
Kabel zdolny do obrotu w 360°
Zakres temperatur: od 140°C do 230°C.

PACZKA ZAWIERA
1 x Lokówko-prostownicę 2w1 Twistline

1 x instrukcję obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie powinno być wykorzystywane jedynie w sposób opisany w poniższej
instrukcji obsługi. Dla bezpieczeństwa najlepiej zachować ją do wglądu.
Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, niektóre ich części są ciągle aktywne,
nawet w przypadku gdy urządzenie jest wyłączone. Aby zredukować do minimum ryzyko
porażenia prądem, które może nawet doprowadzić do zgonu, należy:
• Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania zaraz po zakończeniu użytkowania.

•
•

Nie korzystać z urządzenia w czasie kąpieli lub prysznica.

•

Trzymać urządzenie z dala od wody i innych cieczy. Nie dotykać urządzenia
gdy wpadło do wody lub jest mokre i natychmiast odpiąć je wtedy od
zasilania.

•

Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może spaść do
wilgotnego miejsca, np. umywalki.
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Aby zredukować ryzyko poparzeń, pożarów, porażenia prądem i innych urazów, należy:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Podłączać zasilanie, które odpowiada temu wspieranemu przez
urządzenie.
Z urządzenia tego nie mogą korzystać dzieci, a także osoby z
ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi, niewystarczającą wiedzą i
brakiem umiejętności, o ile nie są nadzorowane przez osobę, która
odpowiada za ich bezpieczeństwo lub o ile nie otrzymały od tej osoby
wyraźnych instrukcji, jak korzystać z urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być również czyszczone
przez dzieci, chyba że są one w tym czasie nadzorowane przez osobę
za nie odpowiedzialną.
Nigdy nie odchodź od urządzenia, gdy jest podłączone do prądu. Gdy z
urządzenia korzystają dzieci, należy je pieczołowicie pilnować.
Zawsze ustawiać urządzenie prowadnicami skierowanymi w dół.
Nie korzystaj z urządzenia w łazience lub innym wilgotnym miejscu.
Nie okręcaj i nie zaciskaj na urządzeniu jego kabla.
Nie używaj urządzenia jeżeli jego kabel został wyraźnie uszkodzony
albo jest pokrzywiony lub wygięty.
Urządzenie nigdy nie powinno być włączone w czasie, gdy jest
nieużywane lub w czasie jego czyszczenia.
Trzymaj kabel z dala od gorących elementów urządzenia.
Korzystając z urządzenia, należy zawsze odkładać je na powierzchnie,
która jest odporna na wysoką temperaturę.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku domowym i
pracy w suchych warunkach.
Jeżeli urządzenie nie pracuje tak jak powinno, zostało upuszczone,
uszkodzone lub wylądowało w wodzie, nie należy z niego korzystać.
Nie podejmuj samodzielnej próby naprawy uszkodzonego urządzenia.
Naprawy powinna dokonywać jedynie wykwalifikowana osoba z
odpowiednią wiedzą techniczną.
W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia, nie należy
podejmować samodzielnej próby jego naprawy i należy upewnić się,
że będzie ono zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nie
stosowaniem się do poniższej instrukcji lub niewłaściwym
obchodzeniem się z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE! Torba foliowa, w której jest produkt, może być niebezpieczna. Aby
uniknąć możliwości uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci oraz niemowląt.
Torba foliowa to nie zabawka!
OSTRZEŻENIE! Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych lub
jakiejkolwiek wilgotnej powierzchni.

3

CZĘŚCI URZĄDZENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Stopka żelaza
Dioda sygnalizująca dla temperatury
Przycisk mocujący
Włącznik zasilania i zmiany temperatury
Obrotowy przewód zasilający

REKOMENDOWANE TEMPERATURY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW
TEMPERATURA
1 (140°C )
2 (160°C )

3 (180°C)
4 (200°C)
5 (230°C)
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USTAWIENIE
RODZAJ WŁOSÓW
Bardzo drobne,
zniszczone lub leczone
za pomocą chemii włosy
Białe, wybielone włosy

Farbowane lub ciemne
włosy
Normalne lub lekko
kręcone włosy
Grube, mocno faliste lub
mocno kręcone włosy

PORADY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA
Przed użyciem: upewnij się, że Twoje włosy są suche i przeczesane. Korzystanie z
urządzenia na mokrych włosach może narazić na uszkodzenie nie tylko włosy, ale
także skórę głowy.
Wskazówki:
- Przed użyciem umyj swoje włosy, a w trakcie mycia skorzystaj z odżywki. Dzięki
temu włosy będą bardziej lśniące.
- Przed użyciem skorzystaj z lakieru, który uodparnia na ciepło
Włączanie urządzenia i ustawienia temperatury:
1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wybrać pożądaną
temperaturę do prostowania. Wybierz temperaturę w
zależności od tego, jakie posiadasz włosy. Konkretne poziomy
temperatury można znaleźć wyżej w sekcji: Rekomendowane
temperatury dla różnych rodzajów włosów.
3. Po ustawieniu temperatury, dioda urządzenia zacznie
migać, a urządzenie będzie się w tym czasie nagrzewało. Gdy
dioda przestanie migać, urządzenie jest gotowe do użycia.
4. Korzystając z urządzenia, nie przykładaj go do włosów zbyt długo w jednym miejscu,
ponieważ może narazić to włosy na uszkodzenie.
Prostowanie: dziel swoje włosy na mniejsze partie, a każda z nich niech ma szerokość
około 5 cm. Przyłóż urządzenie blisko nasady wybranej partii włosów, trzymaj włosy i
powoli przejedź całe, od nasady aż po końcówki (Jeśli chcesz uzyskać efekt kręconych
włosów, kręć urządzeniem w czasie tej czynności, a jeżeli chcesz, żeby Twoje włosy były
proste, trzymaj urządzenie stabilnie).
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Kręcenie włosów: wybierz partię włosów i umieść lokówkę w miejscu, od którego
chcesz zacząć. Aby zrobić loki, zaciśnij włosy między beczkami, owiń włosy na górnej
beczce i pociągnij urządzenie aż do końcówek włosów. Powtarzaj czynność aż do
momentu, w którym uzyskasz pożądany efekt we wszystkich partiach włosów.

KRĘCENIE WŁOSÓW KROK PO KROKU:

USTAW URZĄDZENIE
Stronę prowadzącą urządzenia przyłóż do głowy pod kątem
45 stopni. W prawej ręce, końcówka żelazka będzie na
górze, a Twój łokieć będzie z dala od ciała.

LEWA STRONA
Stronę prowadzącą urządzenia przyłóż do głowy pod
kątem 45 stopni. W lewej ręce, końcówka żelazka
będzie na górze, a Twój łokieć będzie z dala od ciała.

ROZPOCZĘCIE PRACY
Gdy tylko umieścisz włosy pomiędzy płytami, obróć żelazko do tyłu,
aby móc zobaczyć w lustrze stronę prowadzącą żelazka.

KRĘCENIE PO LEWEJ STRONIE
Trzymaj łokieć wysoko nad głową gdy
przesuwasz się w kierunku lustra.
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WYKOŃCZENIE
Zawsze prowadź tę stronę żelazka, która znajduje się u góry.
Lekko prowadź końcówkę po prawej stronie.

WYKOŃCZENIE PO LEWEJ STRONIE
Przesuń żelazko wolno i ze stałą prędkością na sam dół
w kierunku dowolnego rogu lustra.
WSKAZÓWKI:
- Aby uzyskać efekt rozpuszczonych fal, owiń włosy o większą beczkę
-

Aby zrobić gęste loki, owiń włosy o mniejszą beczkę

-

Jeśli chcesz uczesać grzywkę na bok, umieść żelazko pod kątem umożliwiającym
skręcanie bocznych partii włosów

-

Kąt pod jakim trzymasz beczkę jest bardzo ważny. Nie zmieniaj go, jeżeli chcesz
osiągnąć bardziej elegancki, schludny wygląd.

-

Aby uzyskać fale o dużej objętości, korzystaj z urządzenia poziomo. Trzymaj
urządzenie całkowicie pionowo, jeśli interesują Cię fale typu bombshell.
Trzymanie urządzenia w ten sposób sprawia, że fale optycznie są znacznie
większe

-

Powtarzaj te czynności, jeśli tylko jest taka potrzeba

-

Zaraz po zakończeniu pracy, naciśnij przycisk ON/OFF aby wyłączyć urządzenie

-

Pamiętaj, że po skorzystaniu z urządzenia, możesz skorzystać z innych produktów
do stylizacji włosów, aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Odpowiednia oliwka lub
odżywka mogą nadać Twoim włosom dodatkowego blasku. Przed spakowaniem
urządzenia zawsze poczekaj chwilę aż całkowicie ono ostygnie.

UWAGA
1. Po ukończeniu stylizacji, unikaj kontaktu swoich włosów z wodą.
2. Nie korzystaj z grzebienia zaraz po ukończeniu swojej stylizacji. Sugerujemy wstrząsnąć
nieco włosami przy użyciu ręki.
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AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie zostało wyposażone w funkcje
automatycznego wyłączania. Uaktywnia się ona po 60 minutach ciągłej pracy
urządzenia. Jeżeli po tym czasie chcesz nadal korzystać z urządzenia, wystarczy
nacisnąć przycisk jego włączania, aby ponownie się ono włączyło i było ponownie
zdatne do pracy.
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że całkowicie ono ostygło.
• Do czyszczenia urządzenia najlepiej wykorzystać małą szmatkę.
• Pod żadnym pozorem nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub miejscu z inną
cieczą.
• Nie przechowuj urządzenia w łazience lub też innym miejscu, które jest
szczególnie narażone na wysoką wilgoć, jak kuchnia, piwnica, itd.
Instrukcje dotyczące recyklingu i usuwania odpadów
Oznaczenie produktu mówi, że nie powinien być on wyrzucany razem z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych na terenie całej UE.
Aby zapobiec możliwej szkodzie środowiska lub nawet innych ludzi, należy
poddać urządzenie recyklingowi, aby w przyszłości można było ponownie
skorzystać z materiałów, z których to urządzenie zostało wykonane. Aby oddać
urządzenie, skontaktuj się z firmami, które prowadzą takie usługi lub firmą, w
której zostało ono kupione. Mogą one wówczas zabrać urządzenia, aby poddać
je recyklingowi.
Producent urządzenia deklaruje, że jest ono zgodne z wszelkimi wymogami
aktualnych dyrektyw UE.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na naszą stronę internetową:
https://(insert your local site)/
Dzięki temu zapoznasz się z naszymi aktualnymi promocjami i będziesz zawsze na bieżąco.

NAZWA PRODUKTU: TWISTLINE
KRAJ POCHODZENIA: CHINA
DOSTAWCA: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

F W celu uzyskania większej ilości informacji, zadzwoń do nas pod numer (INSERT YOUR LOCAL
NUMBER) lub napisz na adres mailowy(INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)

