Oblikovalec in sušilec las
Smooth
Maaa5: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli
•

Oblikovalec in sušilec las Smooth

Tehnične lastnosti
•
•
•
•

Moč delovanja: 1000 W
Napetost: 110V / 50Hz
Velikost: 8 x 6 x 3 cm
Napajalni kabel: 2m

Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velika moč oblikovalca in sušilca las Smoooth 1000 W,
vašim lasem da še več volumna,
regeneracija las z negativnimi ioni,
primerno za oblikovanje suhih ali mokrih las,
lažje razčesavanje,
keramična prevleka krtače za enakomerno razporejanje toplote,
posebne reže Airflow za boljše razporejanje zraka ob sušenju,
ovalna krtača za oblikovanje prožnih kodrov,
utrjevanje pričeske s hladnim zrakom,
enostavno nastavljanje temperature in moč sušenja (3 stopnje),
krajše ščetine poudarijo volumen vaših las,
lahko ga uporabljate blizu lasišča,
tiho delovanje,
ergonomičen ročaj,
na krtači se kabel obrača za 360°

Uporaba
Oblikovalec in sušilec las ima 3 stopnje: Low, Middle in High. Na istem
stikalu napravo tudi izključite.
High uporabite za grobo sušenje gostih las.
Middle je namenjena prefinjenejšemu oblikovanju las, saj omogoča več
kontrole.
Low pa uporabite za zaključevanje pričeske.

Pred prvo uporabo preverite stopnjo Low in nato višajte stopnje, da preverite katera temperatura ustreza vašemu
lasišču. Konstantno menjujte pramene las in se ne zadržite predolgo na enem delu lasišča, da ne poškodujete in
pregrejete las. Priporočamo, da z oblikovanjem pričeske začnete na zadnji strani glave. Opozorilo: Med prvo uporabo
se lahko pojavi vonj ali dim, ki se bo z uporabo razkadil in je normalna posledica izdelave naprave.
Med čiščenjem oblikovalca las, ga vedno izključite iz električne napeljave. Redno pregledujte zračnik na spodnji strani
ročaja. Zamašena mreža bo izredno vplivala na performanco oblikovalca las. Za čiščenje sušilnika uporabite nežno
suho krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil. Kabla ne zavijajte okoli krtače in tako preprečite prehitro
obrabo.

Opozorila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pustite naprave nenadzorovane, ko je vključena.
Shranjujte izven dosega otrok.
Ne uporabljajte naprave, če se poškoduje ali razpoka.
Ne uporabljajte v vodi ali vlažnem okolju.
Med uporabo imejte suhe roke.
Izognite se uporabi blizu območji, kjer se nahaja velika količina vode (tuš kabina, kad, poln lijak).
Ne uporabljajte v bližini pločevink pod pritiskom ali sprejev.
Če vam naprava pade v vodo, jo najprej izključite iz električne napeljave. Šele nato jo vzemite iz vode. NIKOLI
se ne dotikajte naprave, ki je padla v vodo ali bila na dežju.
Med uporabo bodite previdni, da se ne opečete.
Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električne napeljave.
Ne uporabljajte z adapterji ali podaljški.
Pred vzdrževanje poskrbite, da je naprava izključena in popolnoma ohlajena.
Med uporabo poskrbite, da reže za zrak na spodnji strani niso zamašene.
Ne sprejemamo odgovornosti za poškodbe naprave, če ne upoštevate teh navodil.
Ne razstavljajte izdelka.
Naprave ne perite ali potapljajte v vodo.
Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C).
Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo.
Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.

Garancija
Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko
uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.
Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali
video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če
bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.
Navodila za odlaganje in recikliranje
Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko
tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).
Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke.
Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno
ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo
ali pogoltnejo majhne delce.
Proizvaja:

