
HAIRGLAM™
BREZŽIČNI KODRALNIK

1. Pritisnite in držite gumb »Power ON/OFF« dve sekundi, dokler ne slišite piska in se prižge LCD-ekran.
• Za ugašanje pritisnite in držite gumb »Power ON/OFF« dve sekundi, da se naprava ugasne. V prime-

ru, da napravo pozabite ugasniti, se bo ta sama izključila v 10 minutah. 
2. Pritisnite »menu« za izbor temperature (°C / °F), smeri kodranja in nastavitev časovnika (timer). Pritisni-

te »adjustment« za potrditev nastavitve.
• Temperaturni rang: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C
• Smer: Leva/ Desna
• Časovnik: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18sZa vklop pritisnite gumb na zadnji strani naprave.

3. Naprava se prične segrevati glede na izbrano temperaturno nastavitev. Simbol, ki indicira segrevanje, 
med segrevanjem utripa. Ko enkrat doseže nastavljeno temperaturo, naprava preneha utripati in dvakrat 
zapiska.

4. Lase pred uporabo razčešite in jih razdelite na pramene.
5. Položite pramen las v napravo in držite »Start« gumb za pričetek delovanja. Naprava bo lase povlekla v 

kodralni predel.
6. Spustite »Start« gumb, ko zaslišite prvi pisk.
7. Naprava preneha s kodranjem, ko se zasliši zadnji pisk. Naprava bo zapiskala tolikokrat, na kolikor je 

nastavljen časovnik (timer). Če je časovnik nastavljen na 8 sekund, to pomeni, da bo zapiskal osemkrat.

NAVODILA ZA UPORABO:



VARNOSTNA OPOZORILA:

• HairGlam™ lahko uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo odrasli. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in 
senzoričnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe naj oblikovalec las uporabljajo pod mentorstvom ali v 
prisotnosti odrasle izkušene osebe.

• Napravo shranjujte izven dosega otrok. 
• Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, kabin za prho, bidejev, bazenov, umivalnikov ali drugih 

prostorih poleg tekoče vode. 
• Naprava se segreje v le nekaj sekundah, zato lahko predstavlja nevarnost opeklin. Pri uporabi bodite 

previdni in HairGlama™ ne uporabljajte v bližini majhnih otrok in dojenčkov.
• Naprave ne puščajte v bližini vnetljivih predmetov. 
• Prižgano napravo vedno položite na čisto in suho površino, ki je odporna na vročino.
• Ne uporabljajte dodatkov, ki niso priloženi napravi.
• Naprave ne uporabljajte, če opazite, da je poškodovana.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


