
HAIRCHIC™
APARAT PENTRU ARANJAT PĂRUL 5ÎN1

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1.   Țineți apăsat butonul „PUSH” (1) de pe aparat (2) și rotiți duza de uscare (4) spre stânga până când face clic. 

2. Selectați temperatura și nivelul de viteză (3) și începeți să vă uscați părul.

3. Pentru a scoate duza, țineți apăsat butonul „PUSH”, rotiți atașamentul spre dreapta și scoateți-l.

4. Alegeți un alt atașament in funcție de coafura dorită.  
** Mai jos sunt sfaturi pentru bucle de lungă durată, mai mult volum și păr perfect netezit.

5. Când ați terminat de coafat părul, îndepărtați atașamentul, așteptați să se răcească aparatul și depozitați-l într-un 
loc sigur.   



SFATURI PENTRU BUCLE DE LUNGĂ DURATĂ

    • Pieptănați-vă bine părul înainte de a-l ondula.

    • Lăsați părul umed.

    • Împărțiți părul în cât mai multe șuvițe subțiri. Acest lucru vă va face buclele mai definite.

    • Aplicați un spray sau balsam pentru protejarea părului de căldură.

    • Selectați temperatura corespunzătoare și începeți să creați bucle cu atașamentul selectat (5/6).

    •  Puneți vârfurile părului pe atașament și rulați încet spre scalp până când întreaga șuviță de păr este înfășurată în 
jurul accesoriului. Țineți apăsat timp de câteva secunde.

    • Dacă aveți părul mai lung, țineți aparatul pe orizontală. Astfel vă asigurați că toată șuvița ajunge pe atașament.

    • Opriți aparatul și eliberați șuvița de păr creț din atașament.

    • Pentru mai multă rezistență, utilizați un spray sau un lac pentru bucle.

SFATURI PENTRU VOLUM MAI MARE

    • Lăsați părul umed înainte de coafare.

    • Împărțiți părul în jumătățile superioare și inferioare. Mai întâi, coafați partea inferioară de păr.

    •  Începeți coafarea (8) la nivelul scalpului și periați încet spre vârfurile șuviței. Când șuvița este aproape uscată, 
întoarceți ușor accesoriul spre exterior.

    • Părul din jurul obrazului coafați-l spre exterior.

SFATURI PENTRU PĂR COMPLET NETED

    • Uscați-vă părul cu un prosop.

    • Împărțiți părul în jumătățile superioare și inferioare. Mai întâi, coafați partea inferioară de păr.

    • Începeți modelarea (7) la nivelul scalpului și periați încet spre vârfurile șuviței.

CURĂȚENIE SI MENTENANȚĂ

Deconectați aparatul după utilizare, răciți-l și depozitați-l într-un loc sigur, departe de copii sau de animalele de companie.



AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

    •  HAIRCHIC ™ poate fi folosit, curățat sau întreținut de către adulți. Persoanele cu abilități fizice, mentale și 
senzoriale reduse și persoanele fără experiență ar trebui să folosească aparatul de păr sub îndrumarea sau în 
prezența unei persoane adulte cu experiență.

    • Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

    •  Nu utilizaţi aparatul în apropierea căzilor de baie, cabinelor de duş, bideurilor, piscinelor, chiuvetelor sau a altor 
zone pe lângă apă curentă.

    •  Atașamentele aparatului se încălzesc în doar câteva secunde, deci există riscul de arsuri. Aveți grijă și nu utilizați 
HAIRCHIC lângă copii mici sau sugari.

    • Nu lăsaţi aparatul lângă obiecte inflamabile.

    • Așezați întotdeauna aparatul aprins pe o suprafață curată și uscată, rezistentă la căldură.

    • Nu înfăşuraţi sau îndoiţi cablul de alimentare în jurul aparatului. Inspectați regulat cablul pentru a nu se deteriora.

    • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt incluse cu dispozitivul. 
 
 
Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul 
acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este 
aruncat corespunzător, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, 
care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor 
ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă 
rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziți-
onat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.


