Placa Ceramică de Îndreptat Părul TOURMALINE

MANUAL DE UTILIZARE
Stimate client,
Vă mulțumim că ați achiziționat Placa noastră Ceramică de Îndreptat Părul TOURMALINE.
Îndreptarea părului nu a fost niciodată atât de ușoară. Această placă revoluționară de îndreptat
părul o să vă facă părul mai drept, mai mătăsos și mai moale în doar câteva minute. Concepută
pentru a reduce la minim electricitatea statică din păr, placa dispunând și de un înveliș ceramic
care protejează părul de deteriorare și împiedică ruperea firelor. Păstrează căldura acolo unde este
necesar, oferindu-vă în acest fel rezultate de calitate, ca la salon, în cel mai scurt timp!
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe să folosiți produsul nostru.
Veți găsi informații importante cu privire la manipularea în siguranța a noii dvs. plăci de
îndreptat părul.
Pachetul conține :
1x Placă de îndreptat părul
1x Manual de utilizare
SPECIFICAȚII TEHNICE
Voltaj: AC220V
Frecvența: 50HZ
Putere: 30W-60W

Setările de Temperatură: 170°C- 240 °C
Timpul de încălzire: 30 s
Lungime cablu: 200 cm
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Nu lăsați aparatul să intre în contact cu apa și să nu vă apropiați de cadă, cabina de duș și
recipiente umplute cu apă în timpul folosirii.
Dacă priza, cablul de alimentare sau produsul sunt deteriorate, nu mai folosiți acest aparat.
Acesta trebuie înlocuit de magazinul de unde l-ați cumpărat sau reparat de un serviciu
profesionist de reparații, pentru a evita pericolele.
Nu lăsați placa atunci când funcționează și este încinsă la temperaturi ridicate să intre în
contact cu pielea dvs.
Nu zgâriați plăcile produsului.
Produsul nu este rezistent la apă.
Nu așezați acest aparat pe o suprafață care nu este rezistentă la căldură și țineți-l departe de
locurile cu temperaturi ridicate.
Atunci când aparatul s-a răcit, așezați-l înapoi în cutie și depozitați-l într-un loc uscat.
Aparatul nu poate fi așezat în cutie fără să se fi răcit în prealabil.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități fizice,
senzoriale sau mentale ori lipsă de experiență și / sau cunoștințe insuficiente de operare, cu
excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor
sau dacă primesc instrucțiuni de la această persoană cu privire la modul de operare a
aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și
întreținere nu trebuie să fie executate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați
de o persoană adultă responsabilă.
Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat și nici în apropierea
copiilor.
Nu trageți, răsuciți și nu înfășurați cablul în jurul plăcii sau al manșonului.
Nu folosiți aparatul dacă are cablul răsucit, îndoit sau deteriorat.
Acest aparat nu trebuie să fie niciodată pornit sau să rămână conectat la sursa de alimentare
atunci când nu este utilizat sau când se execută operațiunea de curățare.
Țineți cablul și aparatul departe de suprafețele încălzite.
Așezați întotdeauna aparatul pe un suport rezistent la căldură în timp ce vă coafați părul
pentru a proteja suprafețele din zona de acțiune.
În caz de defecțiune și / sau daune nu încercați repararea aparatului pe cont propriu și
asigurați-vă că produsul este eliminat în mod corespunzător și în conformitate cu legislația
locală.
Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor
instrucțiuni sau prin orice alt mod de utilizare decât cel indicat în aceste instrucțiuni ori de
manipularea greșită a aparatului.
Vă rugăm să mențineți plăcile în stare curată.
Nu folosiți niciodată aparatul pe firele de păr artificial.
Trebuie să aveți grijă pentru a evita contactul cu pielea, fața și gâtul. Risc grav de arsuri!
Nu aplicați produsele pentru îngrijirea părului direct pe aparat. Nu pulverizați spray sau
amestecuri pe bază de lichide.
În timpul utilizării, aparatul se încălzește, așa că țineți-l departe de suprafețele care nu sunt
rezistente la căldură, nu îl lăsați lângă îmbrăcăminte, hârtie sau alte obiecte combustibile și
nu îl acoperiți niciodată.

PĂRȚILE COMPONENTE
1. Gaură de ventilație
2. Vârful plăcii de încălzire
3. Talpa largă plăcii de încălzire

4. Indicator de reglare a temperaturii pe 4 trepte
5. Mâner tip foarfecă
6. Buton de pornit/oprit și ajustare temperatură

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Înainte de a conecta la priză aparatul, verificați dacă tensiunea se potrivește cu cea afișată pe
eticheta acestuia.
NOTĂ: La prima utilizare, în primele minute, este posibil să observați fum și un miros ușor
neplăcut. Este ceva normal, iar efectele vor dispărea destul de repede.
ÎNAINTE DE UTILIZARE
1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate corect înainte de utilizare.
2. Îndepărtați excesul de apă din păr cu ajutorul unui prosop și pieptănați-l pentru a se descâlci.
3. Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că părul dvs. este uscat.
Notă: Nu folosiți niciodată acest aparat pentru a vă usca părul, ci doar pentru a-l îndrepta.
MOD DE UTILIZARE:
1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.
2. Apăsați butonul de pornire pentru a inițializa dispozitivul. Atunci când apăsați pentru
prima dată butonul de pornire dispozitivul va începe să funcționeze la temperatura cea
mai înaltă - 230 ° C.
3. Setați temperatura. Puteți seta temperatura de la 170 ° C la 230 ° C (pentru a vă decide
care este setarea potrivită vă rugăm să consultați imaginea de mai jos). Pentru a schimba
temperatura continuați să apăsați butonul de pornire. Pentru fiecare apăsare,
temperatura va coborî. Cea de-a cincea apăsare va opri dispozitivul.

Setările de temperatură:
Prima apăsare: dispozitivul pornește la 230 ° C
A 2-a apăsare: dispozitivul va funcționa la 210 ° C
A 3-a apăsare: dispozitivul va funcționa la 190 ° C
A 4-a apăsare: dispozitivul va funcționa la 170 ° C
A 5-a apăsare: dispozitivul se va opri.
REGLAREA TEMPERATURII PE 4 TREPTE; Temperaturi diferite pentru diverse tipuri de păr
și care vor satisface nevoile părului, ajutând la reducerea nivelului de deteriorare a
acestuia.
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Indicator de alimentare
Potrivită pentru părul puternic
Potrivită pentru părul des și aspru
Potrivită pentru părul subțire și
moale
Potrivită pentru părul deteriorat

1. Aparatul se va încălzi rapid și va ajunge la o temperatură ridicată în câteva secunde.
2. Dispozitivul este gata de utilizare.
3. Îndreptarea părului trebuie făcută de la rădăcină până la vârf. Țineți cu mâna o mică secțiune de
păr, cu o lățime de aproximativ 50 mm și o grosime de 5 mm și așezați-o între plăci. Închideți
plăcile și mențineți-le așa; mai apoi glisați ușor de la rădăcina până la vârf.
Notă: Plăcile ating temperaturi foarte ridicate în timpul funcționării. Asigurați-vă că țineți
aparatul departe de scalp și de piele, pentru a evita arsurile.
4. Repetați această procedură pentru tot părul, lăsându-l să se răcească înainte de a-l pieptăna sau
peria.
5. Atunci când ați terminat, opriți aparatul și deconectați ștecherul de la priză.
ATENȚIE: Țineți placa departe de piele, pentru a nu vă arde. Folosiți un pieptene pentru a îndrepta
părul cât mai bine. Atunci când îndreptați o secțiune de păr, folosiți un pieptene cu dinți fini la doar
o jumătate de centimetru sub placa de îndreptat, în timp ce coborâți pe secțiune. Asigurați-vă că
părul dvs. este curat, uscat și periat înainte de a folosi placa. Utilizați un ser de protecție termică
sau un tratament termic cât încă părul dvs. este umed.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA
•
•
•
•

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de
a executa orice operațiune de curățare.
Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau tampoane cu suprafețe dure. Nu folosiți alcool
sau solvenți.
Ștergeți corpul principal și plăcile ceramice cu o cârpă ușor umezită și moale și uscați-le
apoi cu o cârpă moale și uscată.
Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.

DEPANARE
PROBLEMA
Aparatul nu funcționează.

CAUZA POSIBILĂ
Aparatul nu este pornit
Ștecherul nu este introdus
corect în priză
Priza este deteriorată
Cablul de alimentare poate fi
deteriorat.

Iese fum din păr sau din
aparat în timpul utilizării.

Aveți produse de îngrijire a
părului pe acesta (de
exemplu, spray sau gel).

Rezultatele nu sunt cele
așteptate.

Secțiunea de păr dintre plăci
este prea groasă.

SOLUȚIE
Apăsați butonul timp de 1
secundă pentru a porni
aparatul.
Introduceți ștecherul corect
în priză.
Conectați aparatul la o priză
care funcționează corect.
Cablul de alimentare trebuie
înlocuit de un serviciu de
asistență tehnică autorizat
sau de tehnicieni calificați
pentru a evita pericolele de
electrocutare.
Acest lucru este normal să se
întâmple
dacă
utilizați
produse pentru îngrijirea
părului sau pentru coafat. Nu
folosiți niciodată astfel de
produse care nu sunt
potrivite pentru utilizarea
împreună cu aparate care
generează
temperaturi
ridicate. Nu folosiți gel sau
ceară. Folosiți numai produse
speciale de coafat și care sunt
concepute doar în acest scop.
Asigurați-vă că secțiunile de
păr nu depășesc lățimea de
50 mm și grosimea de 5 mm.

DEPOZITAREA: Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare și lăsat să se răcească
înainte de depozitare. Nu tensionați cablul sau punctul de intrare al cablului în unitate. În timpul
depozitării, cablul de alimentare trebuie să rămână liber, fără îndoituri și fără să fie înfășurat
strâns, iar dispozitivul trebuie plasat într-o locație sigură și uscată, astfel încât copiii să nu ajungă la
acesta.
Instrucțiuni de reciclare și eliminare a produsului

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri
menajere conform directivelor Uniunii Europene. Pentru a preveni posibile daune
aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor reciclați
produsul în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru
a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de retur și colectare sau contactați vânzătorul de la
care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării, în condiții de
siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.

