
HAIRCHIC™
OBLIKOVALNIK LAS 5V1

NAVODILA ZA UPORABO:

1.  Pridržite gumb »PUSH« (1) na oblikovalcu (2) in šobo za sušenje (4) zavrtite v levo smer,  
dokler ne zaslišite klika. 

2. Izberite stopnjo temperature in hitrosti (3) ter pričnite s sušenjem las.

3. Šobo odstranite tako, da pridržite gumb »PUSH«, nastavek pomaknete v desno in ga odstranite.

4.  Glede na želeno pričesko izberete drug nastavek.  
** V nadaljevanju najdete nasvete za dolgo obstojne kodre, večji volumen in popolnoma zglajene lase.

5.  Ko končate z oblikovanjem las, odstranite nastavek, počakajte, da se oblikovalec ohladi in ga pospravite  
na varno mesto.   



NASVETI ZA DOLGO OBSTOJNE KODRE

    • Pred kodranjem dobro razčešite lase.

    • Lasje naj bodo vlažni.

    • Lase razdelite na čim več tankih pramenov. Tako bodo vaši kodri bolj definirani.

    • Nanesite sprej ali balzam za toplotno obdelavo las.

    • Izberite ustrezno temperaturo in z izbranim nastavkom (5/6) pričnite z ustvarjanjem kodrov.

    •  Konice las pristavite k nastavku in ga počasi pomikajte proti lasišču,  
dokler ni na nastavek ovit celoten pramenlas. Pridržite nekaj sekund.

    • Če imate daljše lase, oblikovalec držite horizontalno. Tako poskrbite, da je na nastavku celoten pramen.

    • Ugasnite oblikovalec in spustite nakodran pramen las iz nastavka.

    • Za večjo obstojnost uporabite sprej ali lak za oblikovanje kodrov.

NASVETI ZA VEČJI VOLUMEN LAS

    • Lase naj bodo pred oblikovanjem vlažni.

    • Lase razdelite na zgornjo in spodnjo polovico. Najprej oblikujte spodnje plasti las.

    •  Z oblikovanjem (8) začnite pri lasišču in oblikovalec počasi pomikajte proti koncu pramena. Ko je pramen skoraj 
suh, nastavek nekoliko zavrtite proti zunanji strani.

    • Lase pri obrazu oblikujte na zunanjo stran.

NASVETI ZA POPOLNOMA ZGLAJENE LASE

    • Lase osušite z brisačo.

    • Lase razdelite na zgornjo in spodnjo polovico. Najprej oblikujte spodnje plasti las.

    • Z oblikovanjem (7) začnite pri lasišču in oblikovalec počasi pomikajte proti koncu pramena.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Oblikovalec po uporabi izklopite iz elektrike, ga ohladite in pospravite na varno mesto izven dosega otrok  
ali hišnih ljubljenčkov.



VARNOSTNA OPOZORILA

    •  HAIRCHIC™ lahko uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo odrasli. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in sen-
zoričnimi 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 prostorov 
poleg tekoče vode. 

    •  Nastavki oblikovalca se segrejejo v le nekaj sekundah, zato lahko predstavljajo nevarnost opeklin. Pri uporabi 
bodite previdni in HAIRCHIC™ 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. 

    • Napajalnega kabla ne ovijajte ali prepogibajte okoli naprave. Redno pregledujte morebitne poškodbe na kablu.

    • Ne uporabljajte dodatkov, ki niso priloženi napravi.  
 
 
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.


