HAIR CURLER GOLD

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Автоматичната маша X-Curls е най-новото устройство за навиване на коса, което ще създаде
красиви и дълготрайни къдрици за броени секунди.
Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги
запазете за бъдеща употреба.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА
1x къдрене
1x гребен
1x чанта за съхранение
1x USB кабел
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
• Нагревателна пръчка с диаметър 19 mm
• Керамично покритие, което предпазва косата от повреда
• Изключително лесен за използване
• Не уврежда косата

• LCD контролен екран
• Температурен диапазон от 150-200 ° C
• 2 посоки на въртене за естествен вид
• Зареждане с предоставения USB кабел: 3,5 часа
• Литиева батерия 5000 mAh
• Време за работа и мощност: 60 минути при избор на максимална температура (200 ° C),
40W

1. Място за къдрене
2. Start
3. LCD покритие
4. ON/OFF
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. За да включите устройството, задръжте за 2 секунди бутона ON / OFF и отпуснете, когато ON
се появи на LCD монитора. Задръжте натиснат бутона ON / OFF за 2 секунди, за да изключите
устройството. Устройството автоматично се изключва след 10 минути бездействие.
2. Натиснете бутона MENU, за да изберете температура, ° C / F, посока и време:
• Температура: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C.
• Посока: наляво или надясно.
• ° C / F: ° C или F
• Време: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.
3. Уредът започва да се загрява, когато зададете температурата. Символът за температура ще
започне да мига и ще мига, докато се затопли.
4. Срешете косата си с включения гребен и я разделете на нишки. Нишките не трябва да са пошироки от 2 cm.
5. Поставете кичур коса в горната част на главата в стаята за къдрене и натиснете бутона
СТАРТ и двигателят автоматично ще дръпне косата и ще я навие.
6. Пуснете бутона START, когато чуете първия звуков сигнал.

7. Броят на звуковите сигнали зависи от предварително зададената настройка на времето, напр.
8 = 8 звукови сигнала

ЗАХРАНВАНЕ:
X-Curls не се нуждае от неудобни кабели, които да пречат на оформянето на косата. Зарежда
се чрез включения USB кабел и можете да го вземете със себе си навсякъде!
Включете предоставения USB кабел в устройството, а другата част в адаптера / захранващата
банка / компютъра.
ВНИМАНИЕ!
Важни предпазни мерки:
• Никога не използвайте уреда под душ, вана, басейн или в стая с висока влажност.
• Пазете устройството далеч от деца и животни. Не използвайте устройството на лица, които
не могат да говорят или са в безсъзнание.
• Ако устройството е повредено, не го използвайте.
• Никога не оставяйте уреда включен без надзор
• Прочетете внимателно инструкциите, преди да ги използвате за първи път и ги следвайте
стриктно.
• Изключвайте продукта, когато не се използва.
• Не съхранявайте уреда, докато е още горещ. Когато изстине обаче, го съхранявайте на сигурно
място, недостъпно за деца.

