MAGIC SPIN - SAMODEJNI KODRALNIK LAS

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Če si želite na hitro urediti pričesko za na sestanek, večerjo ali gala dogodek in nimate časa,
da bi šli k frizerju, potem je Magic Spin kot nalašč za vas. Samodejni kodralnik las Magic
Spin je izjemno enostaven za uporabo, zato bo vaša frizura v le nekaj minutah pripravljena za
kakršnokoli priložnost. Po uporabi bodo vaši lasje sijoči, vaši kodri pa bujni in zapeljivi.
Primeren je za vse dolžine las.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime proizvoda: Professional Automatic Hair Curler
Materjal: Tourmaline ceramic, ABS
Moč: 45W
Opis: Hair curler with automatic spin
Velikost: 37cm x 4cm x 4,5cm
Napajalni vir: Electric
Napetost: AC 110-240V 50/60Hz (Dual voltage)
Kraj proizvodnje: Shenzhen, China
Uvoznik: PJU d.o.o.

NAVODILA ZA UPORABO
Kodralnik za lase s funkcijo samodejnega navijanja las (v nadaljevanju: Kodralnik las) je
namenjen za kodranje las.
UPORABA
Pred prvo uporabo vedno uporabite najnižjo temperaturo, tj. 100°C! S tem se izognete
morebitnim poškodbam las. V kolikor na nizki temperaturi ni želenega učinka, le-to
postopoma zvišujte za 1 stopnjo (po °C). Pri tem bodite skrajno previdni, da ne poškodujete
las. Ko ugotovite, katera temperatura je najbolj primerna za vaš las, lahko pri vseh nadaljnjih
uporabah uporabite to temperaturo že takoj na začetku in zgornjega postopka ni potrebno
ponavljati.
Kodralnik prižgete z dolgim pritiskom na gumb, ki se nahaja na spodnji strani kodralnika
(sredinski gumb). Temperaturo povečujete ali zmanjšujete s pritiskom na '-' oziroma '+' gumb.
LED indikator prikazuje trenutno temperaturo grelnega valja.
Pred oblikovanjem pričeske si umijte lase in pustite, da se lasje popolnoma posušijo. Zatem
lase skrtačite in jih razdelite na pribl. 5 cm široke pramene. Po potrebi uporabite lasnice. Nato
te pribl. 5 cm široke pramene postavite na grelni valj ter jih zapnite s posebno zaponko, ki se
nahaja tik nad 'L' in 'R' gumboma. S pritiskom na 'L' oz. 'R' gumb se pramen samodejno
navije okoli grelnega valja v levo oziroma desno stran, odvisno na kateri gumb ste pritisnili.
Po nekaj sekundah nato pramen sprostite iz zaponke in grelnega valja. Za daljšo obstojnost
kodrov priporočamo uporabo laka za lase, vendar šele po tem, ko ste zaključili s kodranjem.

OPOZORILO
-

Med oblikovanjem kodrov na laseh ne sme biti izdelkov za oblikovanje pričeske (geli,
laki za lase itd.).
Pri prvi uporabi iz varnostnih razlogov izberite najnižjo temperaturo!
Ko kodralnik las že varno uporabljate, izberite primerno temperaturo za svoje lase.
Naslednja preglednica služi za orientacijo:
Tip las
Blond, pobeljeni, barvani
in poškodovani lasje

Normalni lasje
Močni lasje

Priporočeno temperaturno
območje
100-140 °C (spodnje
temperaturno območje)

140 - 200 °C (srednje
temperaturno območje)
200-230 °C (srednje do
visoko temperaturno
območje)

Napotki
na začetku vedno
nastavite nizko
temperaturo, visoke
temperature lahko ta tip
las poškodujejo.
-

Nevarnost opeklin! Grelni valj kodralnika las se med uporabo zelo segreje! Pazite na ustrezno
oddaljenost od kože na glavi. Kodralnik las držite zaprt največ 10 sekund (odvisno od tipa
las), ko so vanj vstavljeni lasje. Tako lase zavarujete pred morebitnimi poškodbami. Pri prvi
uporabi priporočamo, da je ta čas še krajši, dokler ne osvojite ustreznega znanja in ugotovite,
katera temperatura je za vaš las najbolj primerna.

VARNOSTNA NAVODILA
NAMENSKA UPORABA
Kodralnik las je namenjen izključno kodranju človeških naravnih las. Umetnih las s
kodralnikom ne smete obdelovati. Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo in ne za
poslovne namene. Kodralnik las uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo
ali celo telesne poškodbe. Kodralnik las ni igrača. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata
odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

PRVA UPORABA
RAZPAKIRANJE IN PREGLEDOVANJE KODRALNIKA LAS:
1. Kodralnik las vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je kodralnik las morda poškodovan ter ga v primeru poškodb ne uporabljajte.
Obrnite se na prodajalca (PJU d.o.o.).

ČIŠČENJE GRELNEGA VALJA
Grelni valj oz. delovna površina kodralnika mora biti vedno čista, brez umazanije.
Grelni valj očistite v dveh korakih:
1. Kodralnik las in grelni valj očistite z rahlo navlaženo, mehko krpo.
2. Vse obrišite do suhega z mehko krpo

