
INSTRUKCJA OBSŁUGI

VS031BE lokówka turmalinowa 19mm

A – Zimna końcówka
B – Zacisk
C – Uchwyt na kciuk
D – Przełącznik wysokiej temperatury (II), niskiej temperatury (I)  
E – Obrotowy przewód
F – Uchwyt
G – Stojak
H – Rurka cieplna
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NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje. 
 
UWAGA: Urządzenie należy przechowywać z dala od wody. Lokówki nie wolno używać 
w  pobliżu  lub  nad  wodą  znajdującą  się  w  wannie,  zlewie  lub  podobnych  pojemnikach. 
Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami, zanurzać w wodzie, trzymać pod bieżącą 
wodą ani w dowolny sposób dopuszczać, aby zostało mokre. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci i osób chorych. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się lokówką.

Pilnować,  aby  podczas  użycia  goła  skóra  lub  oczy  nie  miały  kontaktu  z  nagrzanymi 
powierzchniami w urządzeniu. Rozgrzanego urządzenia nie należy kłaść na powierzchniach 
wrażliwych na ciepło, jeśli jest ono gorące lub podłączone do prądu. Zawsze należy odłączyć 
urządzenie od prądu, jeśli się z niego nie korzysta. 

Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  użytku  przez  osoby  (w  tym  również  dzieci)  o 
ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby 
bez  doświadczenia  i  wiedzy,  chyba  że  pod  nadzorem  osoby  odpowiedzialnej  za  ich 
bezpieczeństwo  lub  po  poinstruowaniu  przez  osobę  odpowiedzialną  za  korzystanie  z 
urządzenia.

UWAGA:  Urządzenia  nie  należy  brać  do  łazienki.  Dla  dodatkowej  ochrony  zaleca  się 
zainstalowanie  w  obwodzie  elektrycznym  zabezpieczenia  różnicowo-prądowego  o 
znamionowym  szczątkowym  prądzie  roboczym  nie  przekraczającym  30mA.  W tym  celu 
należy skonsultować się z elektrykiem.

UWAGA: Używać wyłącznie na suchych włosach. Nie używać na sztucznych włosach lub 
perukach.

Przechowywanie
Zawsze należy odłączać urządzenie od prądu, jeżeli się z niego nie korzysta. 
Odczekać  aż  urządzenie  ostygnie  zanim  zostanie  odłożone  w  miejsce  przechowywania. 
Zawsze  przechowywać  w  suchym  miejscu.  Nigdy  nie  należy  owijać  przewodu  wokół 
urządzenia, ponieważ to spowodować przedwczesne zużycie przewodu i jego przerwanie. W 
razie uszkodzenia przewodu należy wymienić urządzenie zwracając je sprzedawcy lub innej 
wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Główny przewód zasilający 
należy  regularnie  sprawdzać  pod  kątem  ewentualnych  uszkodzeń,  zwłaszcza  w  miejscu 
łączenia przewodu z lokówką i przy wtyczce.

Nagrzewanie lokówki
Podłącz  urządzenie  do  sieci  zasilającej.  Aby  uruchomić  urządzenie,  wciśnij  przycisk  do 
pozycji  „włączony” (I) i  ustaw regulator temperatury w pozycji  odpowiadającej żądanemu 
poziomowi  nagrzania  urządzenia.  Lampka  sygnalizacyjna  będzie  świecić  na  czerwono 
sygnalizując,  że  urządzenie  jest  w trakcie  pracy.  W żadnym razie  nie  wolno pozostawiać 
urządzenia  bez  nadzoru,  gdy  jest  włączone.  Aby  wyłączyć  urządzenie,  ustaw  wyłącznik 
sieciowy w pozycji „wyłączony” (0).

Modelowanie
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Oddzielić 2,5-cm pasmo włosów i przy pomocy zacisku je zablokować, a następnie nawinąć 
go wokół lokówki aż do nasady włosów. Odczekać chwilę, odwinąć pasmo i zwolnić zacisk. 
Przed rozpoczęciem modelowania odczekać, aż włosy ostygną. Aby uzyskać miękką fryzurę i 
dodatkową  objętość,  należy  modelować  włosy  przy  użyciu  grzebienia  lub  szczotki.  Aby 
uzyskać wyraziste loki, wystarczy potrząsnąć głową, aż loki się ułożą, a tam gdzie jest to 
konieczne – oddzielić loki palcami.

Czyszczenie
Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed przystąpieniem do 
czyszczenia odczekać, aż ostygnie. Czyścić, przecierając lokówkę wilgotną szmatką. Przed 
użyciem  sprawdzić,  czy  urządzenie  jest  zupełnie  suche  i  czy  na  podgrzewanych 
powierzchniach nie ma kurzu, pyłu, pozostałości środków modelujących lub żelu.

Niniejsze  urządzenie  jest  zgodne  z  unijną  dyrektywą  2002/96/WE  w  sprawie  recyklingu 
zużytego sprzętu. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się 
symbol  przekreślonego,  kołowego  kontenera  na  śmieci  podlegają  po  zużyciu  odzyskowi 
osobno od odpadów domowych.

Urządzenia  NIE  WOLNO  wyrzucać  wraz  ze  zwykłymi  śmieciami  z  gospodarstwa 
domowego.  Lokalny  sprzedawca  urządzenia  może  stosować  program „zbierania  zużytych 
urządzeń”, gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym 
urzędem  w  celu  uzyskania  pomocy  i  informacji,  gdzie  należy  zabrać  urządzenie  do 
recyklingu.

GWARANCJA I SERWIS
Urządzenie jest objęte gwarancją na wady powstałe przy prawidłowym użyciu w ciągu 2 lat od daty 
zakupu.  Jeżeli  produkt  posiada  wady materiałowe lub  produkcyjne  po  okazaniu paragonu zakupu 
może zostać wymieniony. 
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