
Instrukcja bezpieczeństwa
• Stylizator Smartwave® może być używany, czyszczony lub konserwowany przez dzieci w wieku od 
8 lat lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz osoby 
niedoświadczone, tylko i wyąacznie  pod opieką lub w obecności osoby dorosłej. Urządzenie należy 
przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
• Nie wolno używać w pobliżu wanien, pryszniców, bidetów, basenów, umywalek lub innych miejsc 
polożonych w pobliżu  bieżącej wody.
• Jeśli używasz urządzenia w łazience, wyjmij wtyczkę z gniazdka natychmiast po użyciu, ponieważ 
woda stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie nie jest włączone.
• Ryzyko poparzenia. Zachowaj ostrożność podczas używania i nie używaj go w pobliżu małych 
dzieci lub niemowląt.
• Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
• Zawsze umieszczaj włączone urządzenie na czystej, suchej, żaroodpornej powierzchni.
• Nie dotykaj twarzy, szyi ani głowy żadną częścią urządzenia. Nie umieszczaj wtyczki w pobliżu 
gorących powierzchni. Nie należy używać akcesoriów, które nie są dołączone w paczce. Nie używaj 
urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub gdy zauważysz jakiekolwiek zakłócenia w jego działaniu.
• Regularnie sprawdzaj kabel i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
• Zawsze zdejmuj pokrywę ochronną i wyciągaj z torby do przechowywania przed włączeniem i 
podłączeniem urządzenia do zasilania. 
• Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie po każdym użyciu przed włożeniem do torby.
• Stylizator włosów Smartwave® nie nadaje się do użytku komercyjnego lub w salonie

Elementy urządzenia (patrz zdjęcie w języku angielskim w załączeniu):

1. Ceramiczne płyty grzewcze 
2. Przycisk zasilania
3. Pokrętło do ustawiania temperatury
4. LED wyświetlacz pokazujący temperaturę.
5. Zimne końcówki
6. Blokada włączania
7. Obrotowy kabel zasilający 360°
8. Grzebień z małymi zębami
9. Silikonowa osłona bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcje:
• Nagrzewa się szybko - w ciągu zaledwie 15-30 sekund
• Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa - urządzenie wyłącza się, gdy jest nieużywane i przez 60 
sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk
• Urządzenie wielofunkcyjne - do domu lub w podróży.

Instrukcja użytkowania:
• Włosy powinny być czyste, suche i rozczesane przed użyciem. Podziel je na pasma.
- Podłącz urządzenie do gniazdka. Symbol kłódki pojawi się przed włączeniem urządzenia, wskazując, 
że urządzenie jest gotowe do użycia.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk, włączania/wyłączania aby włączyć urządzenie.
• Wybierz odpowiednią temperaturę dla swoich włosów. Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, 
obróć pokrętło w lewo lub w prawo i puść.
• Zmiana temperatury zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD.



Ważne: Jeśli nie zmienisz temperatury w ciągu następnych 5 sekund, aktualnie ustawiona 
temperatura zostanie automatycznie zablokowana (ikona blokady pojawi się na ekranie). 
Ta  funkcja zapobiega przypadkowej zmianie temperatury podczas użytkowania. Aby zmienić 
temperaturę, gdy jest zablokowana, obróć pokrętło i przytrzymaj przez 2 sekundy.

Zalecana temperatura:

Wyświetlacz temperatury przestanie migać, gdy urządzenie będzie gotowe do użycia.

Proste włosy
1. Chwyć pasmo włosów i umieść je między płytkami grzewczymi od samej nasady.
2. Ściśnij płyty grzewcze i delikatnie przeciągnij po całej długości pasma włosów.
3. Powtórz procedurę na wszystkich włosach
4. Poczekaj, aż włosy całkowicie ostygną przed nadaniem im końcowego kształtu

Delikatne loki lub fale
Rodzaj skręcenia zależy od wielkości wybranych pasm i prędkości ruchu urządzenia.

1. Chwyć pasmo i umieść je między płytkami grzewczymi od nasady włosów
2. Ściśnij płyty grzewcze jedną ręką, a z drugą złap za zimne końcówki urządzenia.
3. Obróć urządzenie o pół obrotu (180°) i przytrzymaj w tej pozycji
Uwaga: W zależności od wyniku  jaki chcesz otrzymać możesz obrócić urządzenie na zewnątrz 
lub do wewnątrz (rysunek A)
4. Przeciągnij w sposób ciągły przez całe pasmo włosów (ryc. B). Ważne jest, aby podczas 
użytkowania stale wywierać silny nacisk na zimne końcówki.
5. Wyjmij urządzenie i pozwól aby lok owinął się w swój kształt.
6. Powtórz procedurę na całych włosach
7. Poczekaj, aż włosy całkowicie ostygną przed nadaniem im końcowego kształtu.

Przechowywanie
Przed przechowywaniem i czyszczeniem urządzenie powinno być całkowicie schłodzone. Płyty 
grzewcze można zamknąć, aby ułatwić przechowywanie. W celu złożenia, zamknij i zablokuj je za 
pomocą przycisku blokady/odblokowania. 
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w pozycji zablokowanej.

Czyszczenie i konserwacja
Po każdym użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazdka i ostudź ją, a następnie wytrzyj wilgotną szmatką. 
Nie używaj silnych środków czyszczących.

Recykling: Utylizuj w koszu na urządzenia elektroniczne.

Szybkość
Bardzo wolne przemieszczanie

Styl
Loki
Fale

Wielkość pasma
2 cm
4 cm Wolne przemieszczanie

Temperatura
150°C - 170°C
170°C - 210°C
210°C - 230°C

Typ włosów
Cienkie, zniszczone lub rozjaśnione włosy
Normalne, zdrowe włosy
Gęste włosy lub włosy  trudne do układania


