HAIR CURLER GOLD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Automatická kulma X-Curls je nejnovější zařízení na natáčení vlasů, s nímž během několika sekund
vytvoříte krásné a dlouhotrvající kadeře.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
BALÍČEK OBSAHUJE
1x kulma
1x hřeben
1x úložný vak
1x kabel USB
1x Návod k použití
1x roční záruka
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Topná tyč o průměru 19 mm
• Keramický povlak, který chrání vlasy před poškozením
• Mimořádně snadné použití
• Nepoškozuje vlasy
• LCD ovládací obrazovka

• Teplotní rozsah od 150 do 200 ° C
• 2 směry otáčení pro přirozený vzhled
• Nabíjení pomocí dodaného kabelu USB: 3,5 h
• 5000 mAh lithiová baterie
• Provozní doba a výkon: 60 minut při výběru maximální teploty (200 ° C), 40 W.

1. Prostor na natáčení vlasů
2. Start
3. LCD obrazovka
4. ZAPNUTO / VYPNUTO
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko ON / OFF po dobu 2 sekund a uvolněte jej, když se
na LCD monitoru zobrazí ON. Podržením tlačítka ON / OFF vypnete zařízení na 2 sekundy.
Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.
2. Stisknutím tlačítka MENU vyberte teplotu, ° C / F, směr a čas:
•
•
•
•

Teplota: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C.
Směr: vlevo nebo vpravo.
° C / F: ° C nebo F
Čas: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s.

3. Spotřebič se začne ohřívat, když nastavíte teplotu. Symbol teploty začne blikat a bude blikat,
dokud se nezahřeje.
4. Učešte si vlasy přiloženým hřebenem a rozdělte je na prameny. Prameny by neměly být širší než
2 cm.
5. Pramen vlasů na temenu hlavy umístěte do prostoru pro natáčení vlasů a stiskněte tlačítko
START a motor vlasy automaticky zatáhne a natočí.
6. Jakmile uslyšíte první pípnutí, uvolněte tlačítko START.
7. Počet pípnutí závisí na přednastaveném nastavení času, např. 8 = 8 pípnutí

ZDROJ NAPÁJENÍ:
X-Curls nepotřebuje nepříjemné kabely, aby zasahoval do úpravy vlasů. Nabíjí se pomocí
přiloženého kabelu USB a můžete si ho vzít kamkoli!
Připojte dodaný kabel USB k zařízení a druhou část do adaptéru / napájecí banky / počítače.

VAROVÁNÍ!
Důležitá bezpečnostní opatření:
• Nikdy nepoužívejte přístroj ve sprše, vaně, bazénu nebo v místnosti s vysokou vlhkostí.
• Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte zařízení k osobám, které nemohou
mluvit nebo jsou v bezvědomí.
• Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
• Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru
• Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
• Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
• Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký. Po ochlazení jej však uložte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.

