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Ondulator automat fără fir

MANUAL DE UTILIZARE

Stimat client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru. 

Acest ultim ondulator fără fir nu are constrângeri de cablu și puteți crea cu 
ușurință bucle fermecătoare oriunde, doar prin apăsarea unui buton! 

Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă 
rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dvs.

Distribuitor: HS plus, d.o.o      Țara de origine: China



PACHETUL INCLUDE:

1 x Ondulator de păr automat fără fir 
2 x Agrafe de păr
1 x Pieptene
1 x Cablu de încărcare USB
1 x Geantă de depozitare 
1 x Manual de utilizare

SPECIFICAȚII:

Tensiune nominală: DC 5 V
Putere: 34 W
Capacitate baterie 5200 mAh, 3,6 V
Tipul bateriei: Baterie cu Litiu Reîncărcabilă 
Durată de încărcare: 3,5 - 4 ore

AVERTISMENTE

∑ Nu este de așteptat ca acest aparat să fie folosit de utilizatori cu 
insuficiență fizică, senzorială, mentală, cu experiență sau cunoștințe 
(inclusiv copii), cu excepția sub custodia sau îndrumarea unei persoane 
care este responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie 
supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatele electrice. 

∑ Acest aparat nu este rezistent la apă.
∑ A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
∑ Dacă cablul de încărcare USB este deteriorat, nu-l utilizați. Vă rugăm să îl 

înlocuiți cu unul nou. 
∑ Când îl folosiți, dacă produsul produce fum sau scântei, vă rugăm să 

opriți alimentarea cât mai repede posibil și să anunțați imediat serviciul 
post-vânzare. 

∑ După ce porniți alimentarea, nu atingeți manual panoul termic, pentru a 
nu provoca arsuri. 

∑ Când nu îl utilizați, asigurați-vă că opriți alimentarea. 
∑ Acest produs asigură în principal uz personal și nu ar putea fi potrivit 

pentru afaceri. 
∑ Vă rugăm să utilizați în conformitate cu manualul de instrucțiuni. 



AVERTIMENT!
Nu vă apropiați de cadă, lavoar și alte recipiente atunci când 
utilizați aparatul. Nu picurați în aparat cu apă sau alte lichide. Dacă 
cădeți accidental în apă, nu atingeți direct cu mâinile, opriți imediat 
alimentarea. 

COMPONENTE

1. Element de încălzire cu acoperire ceramică
2. Camera de ondulare
3. Butonul START
4. Direcția buclei
5. Temperatură
6. Indicator baterie
7. Timp
8. Buton de reglare
9. Butonul de pornire/oprire (setare/confirmare)

METODA DE ÎNCĂRCARE

Înainte de încărcare, vă rugăm să opriți aparatul, apoi conectați cablul de 
încărcare pentru încărcare.

1. Conectați un capăt al cablului de încărcare USB în partea inferioară a 
ondulatorului, celălalt capăt poate fi conectat la computerul desktop, 
sursa de alimentare mobilă, gaura USB a transformatorului USB pentru 
încărcare. * Vă rugăm să rețineți că, dacă încărcați cu un transformator 
USB, nu utilizați transformator cu specificații de ieșire mai mari decât 
DC 5V.



2. La încărcare, simbolul bateriei va începe să clipească pe ecranul LCD, 
indicând faptul că ondulatorul se încarcă. 

3. După încărcare timp de aproximativ 4 ore de fiecare dată, după 
încărcarea completă, simbolul bateriei va afișa starea completă. După 
încărcare completă, poate fi utilizat timp de aproximativ 50 de minute. 
* Acordați atenție timpului de încărcare pentru a vă deconecta pentru a 
preveni ca supraîncărcarea să afecteze durata de viață normală a 
bateriei. 

4. Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării este strict interzisă. În timp ce 
ondulatorul se încarcă, nu îl porniți pentru a nu provoca deteriorarea 
acestuia sau a bateriei. 

Notă: Chiar dacă nu este utilizat o perioadă lungă de timp, încărcați o dată la 
două luni pentru a asigura durata de viață normală a bateriei.

FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ

PORNIȚI / OPRIȚI: Țineți apăsat comutatorul de alimentare timp de 3 secunde. 

REGLARE TEMPERATURĂ :  În starea de pornire, apăsați butonul de setare, 
numărul temperaturii va apărea în stare intermitentă. În acest moment, apăsați 
tasta de reglare pentru a regla la temperatura dorită (temperatura poate fi reglată 
între 150 ° C și 200 ° C).

DIRECȚIA BUCLELOR: În starea de pornire, apăsați butonul de setare de două ori, 
direcția de ondulare L/R va apărea în stare intermitentă. În acest moment, apăsați 
tasta de reglare pentru a selecta direcția de ondulare (L; pentru înfășurarea la 
stângă/ R pentru părul înfășurat la dreapta). 

COMUTATOR ÎNTRE °C ȘI °F: În starea de pornire, apăsați butonul de setare de 
trei ori și unitatea de temperatură °C va clipi, apoi apăsați tasta de reglare pentru 
a selecta Celsius °C sau Fahrenheit (°F) pentru afișare. 

REGULAREA NUMĂRULUI DE SECUNDE DE ÎNCĂLZIRE: În starea de pornire, 
apăsați butonul de setare de patru ori, iar secundele de încălzire vor apărea în 
stare intermitentă. În acest moment, apăsați tasta de reglare pentru a vă ajusta la 
numărul de secunde dorit (secundele de încălzire pot fi reglate între 
8/10/12/14/18s).



UTILIZARE

Înainte de utilizare, se recomandă pieptănarea întregului păr pentru a reduce 
încâlcirea.

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde 
pentru a porni aparatul. Ecranul LED se va aprinde. 
2. Indicatorul de încălzire va începe să clipească, iar 
aparatul va porni automat până la temperatura implicită 
(150 °C). 
3. După aproximativ 1 minut, puteți auzi un semnal sonor 
și indicatorul luminos va fi aprins constant. Acest lucru 
indică faptul că aparatul este gata de utilizare. 

Puteți modifica setarea dispozitivului în funcție de dorințele dvs.:
Setarea temperaturii: 150°C - 200°C
Secunde de încălzire: 8, 10, 12, 14,16,18 

Păr delicat, vopsit 
sau deteriorat

Păr normal și 
sănătos

Părul dificil sau 
natural

8 s/10 s: Bucle 
Ușoare

12 s/14 s: Bucle 
Lejere

16 s/18 s: Bucle Fixe



4. Extrageți cantitatea adecvată de păr și puneți-l în canelura în formă de U. 
5. Țineți apăsat (nu eliberați) butonul START. Va începe să ruleze automat 

părul în tubul de încălzire. 
6. Veți auzi sunete după ondulare timp de câteva secunde. Eliberați butonul 

START după terminarea semnalului sonor. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După utilizare, asigurați-vă că opriți întotdeauna comutatorul de alimentare și 
așteptați ca panoul termic să se răcească înainte de depozitare. 

Acest aparat nu este rezistent la apă. La curățarea produsului este strict 
interzisă spălarea cu apă sau alte lichide pentru a evita scurtcircuitele.

∑ Corpul nu este rezistent la apă. La curățare, exteriorul poate fi șters cu o 
cârpă.  

∑ Când ștergeți stick-ul intern, trebuie să îl deconectați. Când aparatul este 
rece, folosiți un baston de bumbac pulverizat cu alcool pentru a șterge. 

∑ Puteți depozita dispozitivul în geanta inclusă. 
∑ A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu 
trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni 
posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin 

eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru 
a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 
dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să 
contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua 
acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
Directivelor CE aplicabile.


