KRTAČA NA VROČ ZRAK 2V1:
SUŠILNIK IN OBLIKOVALEC LAS STYLOOM

NAVODILA ZA UPORABO
Št. Modela: 5250

Spoštovani,
Zahvaljujemo se vam za nakup krtače 2v1: Sušilnik in oblikovalec las Styloom.
Zdaj lahko posušite in oblikujete pričesko takoj, hkrati pa ne poškodujete svojih
las. Tri prilagodljive nastavitve vročine zagotavljajo natančno oblikovanje glede
na vaš tip in dolžino las, ter poskrbijo, da dosežete popoln končni rezultat.
Ta priročnik vsebuje varnostna navodila in pomembne nasvete za uporabo in
nego vaše nove krtače Styloom.
PAKET VSEBUJE:
1 x krtača na vroč zrak
1 x navodila za uporabo
LASTNOSTI IN PREDNOSTI;







Turmalinska tehnologija negativnih ionov za zdrave lase
Ultra lahka
Miren in zmogljiv 1000 vatni motor
60% hitrejši čas sušenja
3 hitrosti sušenja
Keramični grelec

TEHNIČNE LASTNOSTI
Material: ABS, keramika
Teža: 0,60 kg
Napetost: 110V-240 V
Moč: 1000 W
Dolžina kabla: 160 cm
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POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA:
Za pravilno in varno uporabo naprave je zelo pomembno, da uporabnik pred
uporabo natančno prebere spodnja navodila. Prosimo, da varno shranite to
navodilo za nadaljnjo uporabo.
-

-

-

-

-

Področje krtače/ščetin se zelo segreje. KO JE NAPRAVA VKLJUČENA SE
VROČIH POVRŠIN NE DOTIKAJTE.
Če je naprava priključena na električno vtičnico, je nikoli ne puščajte brez
nadzora. Kadar se napravo uporablja v bližini otrok ali oseb s posebnimi
potrebami je potreben skrben nadzor.
Hranite izven dosega otrok.
Naprave ne uporabljajte, če ste po vizualnem pregledu ugotovili, da je ta
počena ali kakorkoli drugače poškodovana.
Naprave ne uporabljajte, če je ta pokvarjena ali pa je poškodovan
napajalni kabel. Če naprava ne deluje pravilno, najprej preverite
napajalni kabel in nato še, če je vaše električno omrežje vključeno. V
napravo ne posegajte. Kontaktirajte pooblaščenega prodajalca, da vam
izdelek zamenja.
Naprave NIKOLI ne uporabljajte v vodi ali katerikoli drugi tekočini.
Naprave NIKOLI ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, posod z vodo ali
kateremkoli drugem vlažnem prostoru. Naprave nikoli ne uporabljajte z
mokrimi rokami ali nogami.
Nikoli ne segajte po električnih napravah, ki so padle v vodo. Izklopite
električni tok z varovalko ali glavnim stikalom na električni omarici in šele
nato napravo izključite iz električne vtičnice.
Krtače na vroč zrak ne uporabljajte v bližini aerosolnih izdelkov, izdelkov
za pršenje ali drugih toaletnih pripomočkov.
Med uporabo krtače bodite vedno previdni, da se ne opečete.
Kadar naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
Napravo vedno uporabljajte izključno za to čemur je namenjena.
Naprave ne uporabljajte s pretvornikom napetosti.
Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da je naprava
izklopljena in popolnoma ohlajena.
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Naša električna naprava ima vgrajeno vtičnico GFCI. Če se vaša naprava
ne more vklopiti, preverite gumb za ponastavitev GFCI in če je potrebno
tudi vtič DFCI.
Naprave NIKOLI ne uporabljajte brez zadnjega filtra.
NIKOLI ne blokirajte zračne odprtine naprave in naprave ne postavljajte v
bližino mehke ali na mehko površino, ki lahko blokira odprtine.
NIKOLI ne uporabljajte naprave, ki je ostala na prostem, ali pa je bila
potopljena v vodo.
Vročega zraka nikoli ne usmerjajte proti očem.
Če je vaša krtača opremljena z nastavki, pred nameščanjem in
odstranjevanjem nastavkov, vedno počakajte, da se naprava ohladi.
Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna
nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo
nobene odgovornosti.

SESTAVNI DELI NAPRAVE

1.
2.
3.
4.
5.
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Hladna konica
Neodstranljiva glava krtače
Inovativne zračne odprtine
Lahek ergonomski ročaj
Več nastavitev toplote
Profesionalni vrtljiv kabel

NAVODILA ZA UPORABO:









Pred vklopom krtače 2v1 Styloom na električno omrežje se prepričajte,
da dovoljena napetost na izdelku ustreza lokalni omrežni napetosti.
Krtača je opremljena s tremi nastavitvami hitrosti; nizka (low), srednja
(middle) in visoka(high). Kot splošno vodilo uporabite visoko hitrost za
sušenje gostejših las, srednjo hitrost za tanjše lase in natančnejši nadzor
pri oblikovanju. Nizko hitrost zraka pa uporabite na koncu za utrditev
pričeske.
Lase pričnite sušiti na zadnji strani glave in se pomikajte proti
sprednjemu delu.
Pazite, da vročega zraka ne usmerjate le v en predel, temveč ga
enakomerno porazdelite. Na enem pramenu las se ne zadržujte
predolgo.
BODITE PREVIDNI: začnite z nizko nastavitvijo, da preverite temperaturo
za vaše lasišče.
OPOMBA: V prvih nekaj minutah uporabe lahko zaznate dim in rahel
vonj. To je običajen pojav, ki bo hitro izginil. Zagotovite ustrezno
prezračevanje območja.

Uporaba:
1. Lase osušite z brisačo.
2. Lase ločite na več sekcij in jih
spnite s sponkami za lase.
3. Za nemoteno sušenje, krtačo
namestite blizu korena las in
krtačite navzdol proti konicam.
4. Izognite se pregrevanju naprave.
Začnite z nizko nastavitvijo, da
preverite primerno temperaturo
za vaše lasišče.
5. Iz higienskih razlogov, krtačo
uporabljajte na čistih laseh.
6. Krtače nikoli ne spirajte pod vodo.
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Prosimo upoštevajte,
da oznaka označuje
toploto in ne hitrosti
pihanja zraka!
NASVETI ZA OBLIKOVANJE:
Za hitrejše sušenje: lase ovijte in osušite z brisačo, da odstranite odvečno
vodo. Nato za doseganje najboljših rezultatov lase razčešite z glavnikom.
Za lažje oblikovanje: lase ločite na več pramenov in jih spnite z lasnimi
sponkami
Za doseganje volumna las: krtačo držite blizu lasišča in jo nato zavrtite proti
konicam.
Za doseganje gladkih ravnih las: s krtačko enakomerno drsite proti konicam.
Za doseganje skodranih konic: krtačo položite POD lasne konice in zadržite 2
do 3 sekunde preden krtačo obrnete.
Za doseganje kodrov oblikovanih navzven: krtačo položite čez lasne konice in
zadržite 2 do 3 sekunde, preden krtačo zasukate navzven.
NASVET: zaščitite lase pred vročino! Priporočamo, da na lase tik pred uporabo
krtače Styloom nanesete zaščitni sprej proti toploti in tako lase zaščitite pred
poškodbami zaradi termo-oblikovanja las, zmanjšajte število razdvojenih las ter
povečajte sijaj.
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NEGA IN VZDRŽEVANJE:








Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja in
počakajte, da se ohladi.
Občasno preverite odprtine za dovod zraka na zadnji strani krtače ter
odstranite morebitne nakopičene smeti kot so prah, mucke, lasje, ipd, saj
lahko zmanjšajo pretok zraka in/ali poškodujejo napravo.
Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte naslednjih kemikalij;
razredčila, bencina, alkohola ali katerih koli drugih vnetljivih kemikalij
Napajalnega kabla ne ovijajte okoli aparata. To lahko povzroči obrabo
kabla.
Za čiščenje uporabite mehko suho krpo

O GARANCIJI:
Izdelki so izdelani po najvišjih standardih. Če jih boste uporabljali v skladu z navodili v tem
priročniku, vam zagotavljamo vrhunsko delovanje.
Ker so naši izdelki v 2-letni garanciji, se, če imate kakršno koli težavo, obrnite na nas in odgovorili
vam bomo ob prvi priložnosti.
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Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da
takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste
poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne
posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem
izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne
informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje
gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran
https://vigoshop.si/
Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

IME IZDELKA: STYLOOM
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

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

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si
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