
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• 1x μίνι κομμωτής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ονομαστική τάση: 220 V DC 50-60- Hz
• Ονομαστική ισχύς: 20 W
• Θερμοκρασία: έως 160⁰C

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΙΝΙ ΚΟΜΜΩΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ
Τα μαλλιά πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.
Τα μαλλιά πρέπει να είναι χτενισμένα πριν από τη διαμόρφωση.
Διαμορφώστε σταδιακά τα μαλλιά σας, προσέξτε η τούφα να μην είναι πολύ 
παχιά, καθώς σε αυτήν την περίπτωση δεν θα επιτύχετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.
Με τη συσκευή μπορείτε:
1. Να δημιουργήσετε ραβδωτές μπούκλες (διατρέξτε τη συσκευή σε όλο το 
μήκος των μαλλιών)
2. Να δημιουργήσετε όγκο (τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη συσκευή 
και κάντε μπούκλες στα μαλλιά προς τις ίδιες ή διαφορετικές κατευθύνσεις)
3. Να ισιώσετε τα μαλλιά σας (τραβήξτε τη συσκευή γρήγορα και ελαφρά 
κατά μήκος της τούφας των μαλλιών)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την
   εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, 
ζητώντας δωρεάν   
   αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων της αξίας του ακατάλληλου 
προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία 
αγοράς. Το προϊόν έχει
   διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένα μαλλιά.
Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την 
επίβλεψη ενήλικα και υπεύθυνου ατόμου.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε 
τρόπο.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμαινόμενη / ζεστή κεραμική πλάκα δεν έρχεται σε 
επαφή με το δέρμα!
Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη εάν είναι συνδεδεμένο σε 
ηλεκτρικό ρεύμα!

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη (I). Όταν η συσκευή 
ενεργοποιηθεί, το φως γίνεται κόκκινο.
3. Περιμένετε 30-60 δευτερόλεπτα για να ζεσταθούν καλά τα κεραμικά πλακίδια.
4. Όταν οι πλάκες είναι ζεστές, μπορείτε να αρχίσετε τη μορφοποίηση.
5. Μετά τη χρήση, μετακινήστε τον διακόπτη στο 0 και αποσυνδέστε τη συσκευή.
6. Περιμένετε να κρυώσουν εντελώς οι πλάκες.
7. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, μην τυλίγετε το καλώδιο 
γύρω από το ισιωτικό.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία

 


