
HAIRCHIC™
5W1 STYLIZATOR WŁOSÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk »PUSH« (1) na stylizatorze (2) i obróć dyszę suszącą (4) w lewo, aż usłyszysz 
kliknięcie.  

2. Wybierz poziom temperatury i prędkości (3) i zacznij suszyć włosy.

3. Dyszę można odłączyć , przytrzymując przycisk »PUSH«, przesunąć ją w prawo i wyjąć.

4. Wybierz inną nakładkę, zależnie od tego jaki efekt chcesz osiągnąć.  
** Poniżej znajdziesz wskazówki, jak uzyskać długotrwałe loki, większą objętość lub idealnie wygładzone włosy.

5.  Po zakończeniu stylizacji włosów zdejmij nasadkę, pozostaw stylizator do ostygnięcia i schowaj go w bezpiecznym 
miejscu   



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DŁUGOTRWAŁYCH LOKÓW

    • Przed kręceniem włosów dobrze je rozczesz.

    • Włosy niech będą wilgotne.

    • Podziel włosy na jak najwięcej cienkich pasm. Dzięki temu loki będą bardziej wyraziste.

    • Zastosuj spray lub odżywkę termoochronną.

    • Wybierz odpowiednią temperaturę i rozpocznij tworzenie loków za pomocą wybranej nasadki (5/6).

    •  Trzymaj końce włosów przy lokówce i powoli przesuwaj ją w kierunku skóry głowy, aż całe pasmo włosów zos-
tanie owinięte wokół lokówki. Przytrzymaj przez kilka sekund.

    • Jeżeli masz dłuższe włosy, trzymaj lokówkę poziomo. Dzięki temu całe pasmo znajdzie się się na nakładce.

    • Wyłącz stylizator i wypuść zakręcone pasmo włosów z nakładki.

    • Aby przedłużyć trwałość loków, użyj sprayu do loków lub lakieru do loków.

WSKAZÓWKI, JAK ZWIĘKSZYĆ OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

    • Przed stylizacją włosy powinny być wilgotne.

    • Podziel włosy na górną i dolną część. Najpierw uformuj dolne warstwy.

    •  Rozpocznij modelowanie (8) od skóry głowy i powoli przesuwaj stylizator w kierunku końca pasma. Gdy kosmyk 
jest prawie suchy, obróć stylizator zawijająć je lekko na zewnątrz.

    • Przy twarzy układaj włosy na zewnątrz.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE IDEALNIE WYGŁADZONYCH WŁOSÓW

    • Wysusz włosy ręcznikiem. 
    • Podziel włosy na górną i dolną część. Najpierw nadaj kształt dolnym warstwom włosów. 
    • Rozpocznij modelowanie (7) od skóry głowy i powoli przesuwaj stylizator do modelowania w kierunku końca pasma.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu należy odłączyć stylizator od zasilania, poczekać aż ostygnie i  go w bezpiecznym miejscu, niedostępnym 
dla dzieci i zwierząt domowych.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

    •  Urządzenie HAIRCHIC™ może być używane, czyszczone i konserwowane przez osoby dorosłe. Osoby o ogra-
niczonej sprawności fizycznej, umysłowej i sensorycznej oraz osoby niedoświadczone powinny używać urządze-
nia do stylizacji włosów pod kierunkiem lub w obecności doświadczonej osoby dorosłej. 

    •   Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

    •   Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, kabin prysznicowych, bidetów, basenów, zlewów ani innych 
miejsc, w których znajduje się bieżąca woda. 

    •  Nakładki urządzenia HAIRCHIC™   nagrzewają się w ciągu zaledwie kilku sekund i mogą stanowić zagroże-
nie poparzeniem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania i nie stosować produktu HAIRCHIC™ w 
pobliżu małych dzieci i niemowląt. 

    •   Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. 

    •  Gdy urządzenie jest włączone, należy zawsze umieszczać je na czystej, suchej i odpornej na wysoką temperaturę 
powierzchni. 

    •  Nie należy owijać ani zaginać przewodu zasilającego wokół urządzenia. Należy regularnie sprawdzać, czy 
przewód nie jest uszkodzony.

    •  Nie należy używać akcesoriów niedostosowanych do urządzenia.  
 
 
Właściwe usuwanie odpadów

Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie powinien być trak-
towany jako odpad domowy zgodnie z prawem UE. Jeśli zadbasz o prawidłową utylizację produktu, zapobiegniesz 
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwe-
go obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, 
centrum utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, że 
wyrób jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw UE.


