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Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Keramický povrch
2. Rychlé zahřátí (max. 230 ºC)
3. Přepínač teploty 0-I-II: 2 teplotní stupně – 210 °C (I) – 230 °C (II)
4. 3 nastavení délky ohřevu (8, 10 a 12 sekund) se zvukovým signálem pro vytváření
různých druhů loken
5. Světelná kontrolka zapnutí (LED)
6. Automatické vypnutí
7. Otočná šňůra
8. Nástroj na čištění

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
1. Revêtement Ceramic
2. Mise à température rapide (max. 230 °C)
3. Interrupteur 0-I-II : 2 niveaux de température - 210 °C (I) - 230 °C (II)
4. 3 réglages de la durée de chauffe (8, 10 et 12 secondes) avec signal sonore pour créer
différents types de boucles
5. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
6. Arrêt automatique
7. Cordon rotatif
8. Outil de nettoyage

POUŽÍVÁNÍ
• Přístroj zapojte do sítě, zapněte ho a přepínačem 0-I-II nastavte požadovanou teplotu
(viz níže uvedená tabulka):

UTILISATION
• Branchez l’appareil et allumez-le en sélectionnant la température désirée grâce à l’interrupteur
0-I-II. Voir tableau ci-dessous :

Teplota

Typ vlasů

Températu
re

Type de cheveux

(I): 210
°C

Vlasy jemné, odbarvené a/nebo
citlivé

(I) : 210°C

Cheveux fins, décolorés et/ou
sensibilisés

(II): 230
°C

Vlasy normální, husté,
vlnité, kadeřavé a/nebo barvené

(II) :
230°C

Cheveux normaux, épais
ondulés, frisés et/ou colorés

• Rozsvítí se červená kontrolka a bliká.
• Jakmile je zvolené teploty dosaženo, světelná kontrolka přestane blikat. Přístroj je nyní
připraven k použití, kontrolka svítí.
• Nastavte délku ohřevu podle požadovaného efektu. Pro volné lokny zvolte minimální dobu
ohřevu, pro pevnější lokny zvolte maximální dobu ohřevu (viz níže uvedená tabulka):

• Le témoin lumineux s’allume et clignote.
•Le témoin lumineux cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte.
L’appareil est alors prêt à l’emploi ; le témoin reste allumé.
• Sélectionnez le réglage de la durée de chauffe selon l’effet souhaité. Pour des boucles légères,
choisissez la durée de chauffe minimale. Pour des boucles plus serrées, choisissez la durée
maximale. Référez-vous au tableau ci-dessous :
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Doba

Zvukový
signál

Požadovaný efekt

8

8 sekund

3 pípnutí

Vlny

10

10 sekund

4 pípnutí

Volné lokny

12

12 sekund

5 pípnutí

Pevné lokny

• Zkontrolujte, zda máte vlasy čisté, suché a dobře rozčesané.
• Vlasy na horní části hlavy zvedněte a sepněte, abyste mohla začít pracovat na vlasech ve
spodní části.
• Oddělte pramen vlasů o maximální šířce 3 cm. Rozčešte ho hřebenem.
• Umístěte přístroj na pramen vlasů, válec je otočen směrem k hlavě (OBR. 1, 2).
• Pramen vlasů musí být dobře napnutý a umístěný uprostřed přístroje mezi oběma čelistmi.
• Jakmile je přístroj správně umístěn, zavřete čelisti přístroje, aby mohl pramen automaticky
uchopit.
Pozor: Budete-li po uzavření čelistí stále držet koneček pramene rukou, přístroj se vypne a
zazní zvukový signál (pípnutí), který vás upozorní na nutnost uvolnění tahu ruky
(OBR. 3, 4).
Pokud je oddělený pramen vlasů příliš široký (více než 3 cm) nebo není správně umístěn
uprostřed přístroje, přístroj se vypne a zazní zvukový signál (pípnutí) udávající nějaký
problém. Tento systém zajistí, že se vlasy nezamotají.
• Držte přístroj ve stejné poloze, dokud nezazní signál (3, 4 nebo 5 po sobě následujících pípnutí
podle zvoleného nastavení, viz výše uvedená tabulka).
• Poté přístroj otevřete uvolněním čelistí a loknu lehce uvolněte. Pramen neuvolňujte tahem za
přístroj, protože by se lokna natáhla. (OBR. 5).
• Před vytvářením účesu nebo česáním loken nechte vlasy vychladnout.
• Postup opakujte ve zbývající části hlavy, dokud nezískáte požadovaný počet loken.
Pozn.: Přístroj je vybaven automatickým systémem tvořícím střídavě lokny v jednom
směru a poté v opačném směru, čímž se docílí přirozenější výsledný efekt (OBR. 6).
• Po použití přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Před uložením ho nechte vychladnout.

Durée

Signal sonore

Effet souhaité

8

8 secondes

3 bips sonores

Ondulations

10

10 secondes

4 bips sonores

Boucles souples

12

12 secondes

5 bips sonores

Boucles serrées

• Assurez-vous que les cheveux sont propres, secs et parfaitement démêlés.
• Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les cheveux du
dessous.
• Sélectionnez une mèche de cheveux d’une largeur de 3 cm maximum. Démêlez-la à l’aide
d’un peigne.
• Positionnez l’appareil sur la mèche de cheveux, le cylindre tourné en direction de la tête
(FIG 1, 2).
• La mèche de cheveux doit être maintenue bien droite et placée au centre de l’appareil, entre les
deux poignées.
• Une fois l’appareil bien en place, fermez les poignées de l’appareil pour permettre à celui-ci
d’attraper la mèche automatiquement.
Attention : Si vous maintenez toujours la pointe de la mèche à l’aide de votre main après
avoir refermé les poignées, l’appareil s’arrêtera et émettra un signal sonore (bip) pour
vous avertir de relâcher la tension exercée par votre main (FIG 3, 4).
Si vous avez pris une mèche de cheveux trop large (supérieure à 3 cm) ou si la mèche n’est
pas correctement positionnée au centre de l’appareil, l’appareil s’arrêtera et émettra un
signal sonore (bip) indiquant un problème. Ce système permet d’éviter que des noeuds se
forment dans vos cheveux.
• Maintenez l’appareil dans la même position jusqu’à ce que le signal sonore retentisse (après
les 3, 4 ou 5 bips consécutifs suivant le réglage sélectionné, voir tableau ci-dessus).
• Ouvrez ensuite l’appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle délicatement. Ne
tirez pas sur l’appareil pour libérer la mèche. Celle-ci perdrait son aspect bouclé. (FIG 5).
• Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner les boucles.
• Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu’à obtention du nombre de boucles souhaité.
NB : L’appareil est muni d’un système automatique créant des boucles dans un sens puis
dans le sens opposé en alternance pour un résultat plus naturel (FIG 6).
• Après utilisation, éteignez et débranchez l’appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Copyright © NK Translators s.r.o.: kvalitní překladatelské a tlumočnické služby ,info@nk-translators.com, www.nk-translators.com

