
HAIRCHIC™
OBLIKOVALNIK LAS 5V1

NÁVOD NA POUŽITIE:

1.  Podržte tlačidlo »PUSH« (1) na vlasovej kulme  (2) nadstavec na sušenie (4) otáčajte doľava, kým nebudete počuť 
kliknutie. 

2. Zvoľte stupeň teploty a rýchlosti (3) a začnite vlasy sušiť.

3. Ak chcete nadstavec vybrať, podržte stlačené tlačidlo „PUSH“, posuňte nadstavec doprava a vyberte ho.

4.     4. Podľa požadovaného účesu zvoľte iný nástavec.  
** Nižšie uvádzame tipy pre dlhotrvajúce kučery, väčší objem a dokonale uhladené vlasy.

5.  Keď skončíte s úpravou vlasov, vyberte nástavec, počkajte, kým styler vychladne a uložte ho na bezpečné miesto.   



NADSTAVEC NA DLHOTRVAJÚCE KUČERNY

    • Pred kulmovaním si vlasy dobre rozčešte.

    • Udržujte vlasy vlhké.

    • Rozdeľte si vlasy na čo najviac tenkých prameňov. Vďaka tomu budú Vaše kučery viac  tvarované.

    • Aplikujte sprej, alebo kondicionér na ochranu vlasov.

    • Zvoľte vhodnú teplotu a začnite s vybraným nadstavcom (5/6)  vytváraním kučier.

    •  Končeky vlasov pripevnite k nástavcu a pomaly ich posúvajte smerom k pokožke hlavy,  kým sa celý prameň 
vlasov neobtočí okolo nástavca. Držte niekoľko sekúnd.

    • Ak máte dlhšie vlasy, držte návrhár vodorovne. Tak sa presvedčte  že celý prameň je na nástavci.

    • Vypnite styler a uvoľnite prameň vlasov z nadstavca.

    • Pre väčšiu trvácnosť použite sprej, alebo lak.

RADY PRE VÄČŠÍ OBJEM VLASOV

    • Vlasy by mali byť pred stylingom vlhké.

    • Rozdeľte vlasy na hornú a spodnú polovicu. Najprv upravte spodné vrstvy vlasov.

    •  Začnite tvarovať (8) na pokožke hlavy a pomaly posúvajte tvarovač smerom ku koncu prameňa. Keď je prameň 
takmer suchý, otočte nástavec mierne smerom von.

    • Vytvarujte vlasy na tvári smerom von.

TIPY NA ÚPLNE VYŽEHLENÉ VLASY

    • Vysušte si vlasy uterákom.

    • Rozdeľte vlasy na hornú a dolnú polovicu. Najprv upravte spodné vrstvy vlasov.

    • S dizajnom (7) začnite pri pokožke hlavy a pomaly pohybujte návrhárom ku koncu prameňa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použití odpojte dizajner, ochlaďte ho a uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, alebo domácich zvierat.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

    •  HAIRCHIC™ môžu používať, čistiť, alebo udržiavať dospelí. Ľudia so zníženými fyzickými, duševnými a zmyslový-
mi schopnosťami a neskúsení ľudia by mali používať vlasového dizajnéra pod vedením, alebo v prítomnosti 
dospelej skúsenej osoby. 

    • Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. 

    •  Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, bidetov, bazénov, umývadiel alebo iných priestorov 
okrem tečúcej vody.

    •  Dizajnové nástavce sa zahrejú v priebehu niekoľkých sekúnd, takže môžu predstavovať riziko popálenia. Buďte 
opatrní a nepoužívajte HAIRCHIC v blízkosti malých detí, alebo dojčiat.

    • Nenechávajte prístroj v blízkosti horľavých predmetov.

    • Zapálený spotrebič vždy položte na čistý, suchý a žiaruvzdorný povrch. 

    • Neotáčajte ani neohýbajte napájací kábel okolo zariadenia. Pravidelne kontrolujte kábel, či nie je poškodený.

    • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou balenia.

 
Pravilno odlaganje odpadkov

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom produkte, alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom 
by sa v EÚ nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomô-
žete predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť 
spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a prírodné zdroje. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom úrade, v službe likvidácie domového odpa-
du alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.


