INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZCZOTKA PROSTUJĄCA WŁOSY Z JONIZACJĄ

Dane techniczne:
Moc: 30 W
Napięcie: 110-240 V
Częstotliwość: 50-60 Hz
Temperatura: 150-230 ° C
Instrukcja obsługi:
1. Podłącz szczotkę Iondict do gniazdka elektrycznego. Przytrzymaj przycisk zasilania
przez kilka sekund. Ekran zaświeci się.
2. Wciśnij przycisk SET TEMP aby wybrać temperaturę, w zależności od rodzaju
włosów. Włosy cienkie: 150 ° C a 170 ° C. Włosy normalne: 190 ° C i 210 ° C.
Włosy grube: 230 ° C. Ekran przestanie migać po osiągnięciu wybranej
temperatury. Teraz można rozpocząć prostowanie włosów.
3. Naciśnij przycisk Ionic aby uaktywnić funkcję jonizacji i gładkich włosów. Można z
niej korzystać z lub bez funkcji temperatury.
4. Aby zmienić jednostkę miary na ekranie ze stopni Celsjusza (° C) na stopnie
Fahrenheita (°F), należy nacisnąć przycisk zasilania oraz przycisk Ionic
jednocześnie przez 4 sekundy.
5. Przed użyciem Iondict, upewnij się, że włosy są czyste i rozczesane.
6. Przytrzymaj cienkie pasmo włosów przy końcu i za pomocą drugiej ręki przesuń
urządzenie kilka razy wzdłuż pasma. Powtórz tę czynność ze wszystkimi włosami
aż do uzyskania prostych i lśniących włosów.
7. Ze względów bezpieczeństwa Iondict wyłączy się automatycznie po 45 minutach
używania. Aby ponownie go włączyć, wciśnij przycisk zasilania.
Ostrzeżenia
Upewnij się, że napięcie źródła zasilania odpowiada parametrom urządzenia. Nie ciągnij
za kabel i upewnij się, że się nie plącze. Trzymaj kabel z dala od gorących i ostrych
powierzchni. Umieść urządzenie na równej, suchej i żaroodpornej powierzchni. Po
włączeniu urządzenia po raz pierwszy, można zauważyć dziwny zapach. Jest to normalne
i tymczasowe. Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane i pozwól mu
całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub użyciem. Czyścić wilgotną ściereczką. Nie
używać materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzać urządzenia ani kabla w cieczy.
Nie należy dotykać go mokrymi rękami Nie używać w pobliżu zbiorników wodnych lub
wilgotnych. Nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Używanie urządzenia tylko
zgodnie z jego przeznaczeniem. To urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem
dzieci. Przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu miejscu. Nie należy
pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone. Nie należy modyfikować
urządzenia lub którejkolwiek z jego części. Jeżeli urządzenie, kabel lub części wyglądają
na uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie należy ich używać lub próbować naprawić;
powinny być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel. To urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, chyba że będą one nadzorowane przez osobę dorosłą
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym,
należy przestrzegać przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.

