
PACHETUL CONȚINE
1x stilat de păr mini

SPECIFICAȚII

Voltaj: 220 V DC 50-60- Hz
Putere: 20 W
Temperatură: până la 160 ⁰C

INSTRUCȚIUNI
 

STILAT DE PĂR MINI

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI

UTILIZARE
Părul ar trebui să fie complet uscat înainte de a folosi produsul.
Părul trebuie pieptănat înainte de stilare.
Vă puteți stila părul gradual, aveți grijă să nu fie prea gros, în cazul acela nu veți 
avea efectul dorit.
Cu stilatul puteți:
1. Crea bucle (îl puteți plimba în jos până la vârful părului)
2. Crea volum (luați o bucată de păr în jurul produsului și îl îndoiți în aceeași 
direcție)
3. Îndrepta părul dvs. (trageți repede și ușor de-a lungul firelor de păr)

AVERTISMENT

GARANȚIE

CONtACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendicată la D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând un înlocuitor gratuit sau 
returnarea sumei plătite a produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data 
facturii.

Nu folosiți produsul pe părul umed.
Stilatul nu e o jucărie! Ar trebui să fie folosit doar sub supervizarea unui adult și a 
unei persoane responsabile.
Nu folosiți produsul dacă e dăunat oricum.
Asigurați-vă că placa încălzită / fierbinte nu intră în contact cu pielea! 
Nu lăsați produsul nesupervizat dacă e conectat la o sursă de curent!

Băgați priza într-o priză liberă
Porniți dispozitivul apăsând butonul (i). Când e pornit, lumina roșie se aprinde.
Așteptați 30-60 secunde pentru ca porțiunile ceramice să se încălzească.
Odată ce plăcile sunt fierbinți, puteți începe modelarea.
După utilizare, mișcați butonul la 0 și scoateți din priză produsul.
Așteptați ca plăcile să se răcească complet.
Stocați produsul în pachetul său original, nu îndoiți cablul în jurul plăcii.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

 


