
Varnostna opozorila
• Oblikovalec las Smartwave® lahko uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo otroci od  8. leta starosti 
naprej, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in senzoričnimi sposobnostmi in neizkušene 
osebe, pod mentorstvom ali v prisotnosti odrasle izkušene osebe. 
• Napravo sahranjuje stran od otrok pod 8. letom starosti.
• Ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, kabin za prho, bidejev, bazenov, umivalnikov ali drugih 
prostorih poleg tekoče vode.
• Če napravo uporabljate v kopalnici, jo takoj izklopite iz vtičnice po uporabi, saj voda predstavlja 
nevarnost, tudi ko naprava ni prižgana.
• Nevarnost opeklin. Pri uporabi bodite previdni in ne uporabljajte v bližini majhnih otrok in 
dojenčkov. 
• Nikoli ne pustite naprave brez nadzora, ko je priklučena na elektriko.
• Prižgano napravo vedno položite na čisto in suho površino, ki je odporna na vročino.
• Ne dotikajte se obraza, vratu ali glave nobenim delom naprave.
• Ne polagajte napajalnega kabla v bližino vročih površin. Ne uporabljajte dodatkov, ki niso priloženi.
• Ne uporabljajte naprave če je poškodovana. Ne ovijajte ali prepogibajte napajalnega kabla okoli 
naprave. Napajlni kabel redno pregledujte za morebitne poškodbe.
• Vedno snemite varovalni pokrov in vrečko za shranjevanje pred prižiganjem naprave in 
priklapljanjem v elektriko. Po vsaki uporabi pustite, da se naprava popolnoma ohladi, preden jo 
položite v vrečko. 
• Oblikovalec las Smartwave® ja primeren za domačo uporabo.

Sestavni deli (glejte sliko na priloženih angleških navodilh):

1. Kreamični grelni plošči
2. Gumb za vklop/izklop
3. Vrtljivi gumb za nastavitev temperature
4. LED LCD prikazovalnik temperature
5. Hladni konici
6. Gumb za zaklepanje
7. 360° vrtljivi napajalni kabel 
8. Glavnik z majhnimi zobki
9. Varnostni silikonski pokrov (ni na sliki)

Dodatne lastnosti:
• Hitro se segreje - v pičlih 15-30 sekundah
• Avtomatsko varnostno ugašanje - ugasne se, če je naprava pri miru in noben gumb ni pritisnjen 
60 sekund
• Večnapetostno - primerno za uprabo doma ali potovanja.

Navodila za uporabo:
• Lasje naj bodo pred uporabo čisti, suhi in počesani. Razdelite jih na pramene.
• Napravo vklopite v vtičnico. Preden bo naprava prižgana, se bo pokazal simbol s ključavnico, 
kar pomeni da je vaša naprava v pripravljenosti za uporabo.
• Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da se naprava prižge.
• Izberite primerno temperaturo za vaše lase. Za povečanje ali zmanjšanje temperature, zavrtite v
rtljivi gumb levo ali desno in spustite. Sprememba temperature se bo pokazala na LCD 
prikazovalniku temperature.



Pomembno: Če ne spremenite temperature v naslednjih 5 sekundah, bo trenutno nastavljena 
temperatura avtomatsko zaklenjena (ikona ključavnice se bo prikazala na zaslonu). Ta funkcija 
preprečuje menjavo temperature po naključju med uporabo. Če želite spremeniti temperaturo, ko je 
zaklenjena, zavrtite gumb in držite 2 sekundi.

Priporočene temperature:

Prikazovalnik temperature bo nehal utripati, ko je naprava primerna za uporabo.

Ravni lasje
1. Vzemite pramen las in ga pri koreninah las položite med grelni plošči.
2. Stisnite plošči skupaj in nežno potegnite neprekinjeno skozi celoten pramen las. 
3. Ponovite postopek po celem lasišču.
4. Pustite, da se lasje popolnoma ohladijo pred naknadnim oblikovanjem.

Rahli kodri ali valovi
Tip kodra je odvisen od velikosti pramenov, ki jih izberete in hitrosti premikanja naprave.

1. Vzemite pramen las in ga pri koreninah las položite med grelni plošči
2. Stisnite plošči skupaj z eno roko in z drugo trdno držite za hladne konice naprave
3. Obrnite napravo za polovico obrata (180°) in držite v tem položaju
Opomba: napravo lahko obrne navzven ali navznoter, odvisno od tega, kakšen rezultat želite (slika A)
4. Poteginte neprekinjeno skozi celoten pramen las (slika B). 
Pomembno je, da imate enakomeren, trden pritisk med uporabo.
5. Odstranite napravo in pustite, da se koder sam ovije v svojo obliko.
6. Ponovite postopek po celem lasišču.
7. Pustite, da se lasje popolnoma ohladijo pred naknadnim oblikovanjem.

Shranjevanje
Naprava mora biti popolnoma shlajena pred shranjevanjem in čiščenjem. Grelni plošči sta 
lahko zaprti za lažje shranjevanje. Za zaklepanje, jih zaprite in zaklenite z gumbom za zaklepanje/
odklepanje.
Opozorilo: v zaklenjenem položaju ne prižigajte naprave. 

Čiščenje in vzdrževanje
Izklopite iz elektrike in ohladite napravo po vsaki uporabi, nato jo obrišite z vlažno krpo. 
Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev.

Recikliranje
Odlagajte v koše namenjene za elektronske naprave.
 

Temperatura

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

Tip las
Tanki, poškodovani ali beljeni lasje
Normalni, zdravi lasje
Debelejši lasje ali lasje, ki se težko oblikujejo

Hitrost
Zelo počasno premikanje

Stil
Kodri
Valovi

Velikost pramena
2 cm
4 cm Počasno premikanje


