
BALENIE OBSAH
• 1x mini vlasový styler          

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Menovité napätie: 220 V DC 50-60 Hz          
• Menovitý výkon: 20 W          
• Teplota: do 160 ° C     

INŠTRUKCIE

MINI VLASOVÝ STYLER

INŠTRUKCIE

AKO POUŽIŤ

INŠTRUKCIE

POUŽITIE
Vlasy by mali byť úplne suché skôr, ako sa pustíte do úpravy vlasov.
Pred stylingom musia byť vlasy učesané.
Vlasy upravujte postupne, dávajte pozor, aby chumáč vlasov nebol príliš hustý, 
pretože v takom prípade nedosiahnete požadovaný efekt.
Pomocou stylingu môžete:
1. Vytvoriť rebrované kučery (spustite styler po celej dĺžke vlasov)
2. Vytvori´t objem (omotajte prameň vlasov okolo stylera a natočte ich vlasmi 
rovnakými alebo rôznymi smermi)
3. Narovnať vlasy (potiahnite styler rýchlo a ľahko pozdĺž prameňa vlasov)

POZOR

ZÁRUKA

KONTAKT

• Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Môžete požiadať o
   záruku od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia,
   požaduje bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu. 
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má
   dobu použiteľnosti 24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.

Nepoužívajte výrobok na vlhké vlasy.
Styler nie je hračka! Môže sa používať iba pod dohľadom dospelej osoby a 
zodpovednej osoby.
Nepoužívajte výrobok, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Dbajte na to, aby sa vyhrievaná / horúca keramická platňa nedostala do styku s 
pokožkou!
Nenechávajte výrobok bez dozoru, ak je pripojený k elektrine!

1. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky
2. Zapnite prístroj stlačením spínača (I). Keď je styler zapnutý, svetlo sa zmení na 
červené.
3. Počkajte 30-60 sekúnd, kým sa keramické dlaždice dobre zahrejú.
4. Akonáhle sú dosky horúce, môžete začať tvarovať.
5. Po použití prepnite prepínač do polohy 0 a odpojte styler.
6. Počkajte, kým platne úplne nevychladnú.
7. Styler skladujte v pôvodnom obale, kábel neobvíjajte okolo žehličky.

 
E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB DOO, Vol č ji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko

 


