
CURLCODE

Brezžični električni kodralnik

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. 

Ta najnovejši kodralnik je popolnoma brezžičen, z njegovo pomočjo boste s 
pritiskom na gumb ustvarili očarljive kodre! 

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred 
uporabo izdelka natančno preberite priročnik.

Distributer: HS plus, d. o. o.                                               Država izvora: Kitajska



PAKET VSEBUJE:

1 x brezžični električni kodralnik 
2 x sponka za lase
1 x glavnik
1 x polnilni kabel USB
1 x škatla za shranjevanje 
1 x uporabniški priročnik

SPECIFIKACIJE:

Nazivna napetost: DC 5 V
Napajanje: 34 W
Kapaciteta baterije 5200 mAh, 3,6 V
Vrsta baterije: Polnilna litij-ionska baterija 
Čas polnjenja: 3,5 - 4 ure

OPOZORILA

∑ Naprava ni namenjena uporabnikom z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi 
in duševnimi sposobnostmi ali znanjem (vključno z otroki), razen pod 
nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se z 
električno napravo ne igrajo. 

∑ Naprava ni vodoodporna.
∑ Hranite jo izven dosega otrok. 
∑ Če je USB kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Prosimo, zamenjajte ga 

z novim. 
∑ Če med uporabo opazite dim ali iskre, čim prej izklopite napravo in 

nemudoma obvestite servisno službo. 
∑ V izogib opeklinam se ob vklopu ne dotikajte grelnega elementa. 
∑ Ko naprave ne uporabljate, izključite napajanje. 
∑ Ta izdelek je namenjen predvsem osebni domači uporabi in ni namenjen 

profesionalni uporabi. V primeru profesionalne uporabe imate na voljo 
1 leto brezplačnih vzdrževalnih ugodnosti. 

∑ Prosimo, da napravo uporabljate v skladu z navodili za uporabo. 



OPOZORILO!
Med uporabo naprave se ne približujte kopalni kadi, umivalniku in 
drugim posodam z vodo. Pazite, da voda ali katera koli druga 
tekočina ne kaplja po napravi. V primeru, da naprava pade v vodo, 
se je ne dotikajte neposredno z rokami in nemudoma izklopite 

napajanje. 

DELI

1. Grelni element s keramičnim premazom
2. Prostor za kodranje
3. Gumb START
4. Smer kodranja
5. Temperatura
6. Indikator baterije
7. Čas
8. Gumb za prilagoditev
9. Gumb za vklop / izklop (nastavitev / potrditev)

NAČIN POLNJENJA

Pred polnjenjem izklopite napravo in šele nato priključite polnilni kabel.

1. Polnjenje: eno stran polnilnega USB kabla priključite na dno kodralnika, 
drugo pa priključite na namizni računalnik, prenosno polnilno baterijo ali 
režo USB adapterja. * Prosimo, bodite pozorni, da pri polnjenju z USB 
adapterjem ne uporabljate adapterja z izhodno napetostjo več kot DC 5 V.



2. Med polnjenjem se bo na LCD zaslonu prikazal utripajoči simbol baterije, kar 
pomeni, da se kodralnik polni. 

3. Po vsakem polnjenju, ki traja približno 4 ure, se bo na LCD zaslonu prikazal 
simbol polne baterije. Po polnjenju lahko kodralnik uporabljate približno 50 
minut. 
* Bodite pozorni na čas polnjenja in napravo v pravem času izklopite, saj 
lahko prekomerno polnjenje vpliva na življenjsko dobo baterije. 

4. Uporaba naprave med polnjenjem je strogo prepovedana. Medtem ko se 
kodralnik polni, ga ne vklapljajte, saj lahko poškodujete vir polnjenja ali 
baterijo. 

Opomba: Tudi če naprave ne uporabljate pogosto, jo polnite enkrat na dva 
meseca, da zagotovite normalno življenjsko dobo baterije.

DELOVANJE FUNKCIJ

VKLOP / IZKLOP: Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop 3 sekunde. 

NASTAVITEV TEMPERATURE:  Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb za 
nastavitev, prikazala se bo utripajoča številka temperature. Takrat pritisnite gumb 
za prilagoditev in prilagodite želeno temperaturo (150 °C - 200 °C).

SMER KODRANJA: Ko je naprava vklopljena, dvakrat pritisnite gumb za nastavitev, 
prikazal se bo utripajoči simbol za smer kodranja z oznako L / R. Takrat pritisnite 
gumb za nastavitev in izberite smer kodranja (L - levo, R - desno). 

PREKLAPLJANJE MED ENOTAMA °C IN °F: Ko je naprava vklopljena, trikrat 
pritisnite gumb za nastavitev in enota temperature bo začela utripati, nato 
ponovno pritisnite gumb za nastavitev in izberite enoto Celzij °C ali Fahrenheit 
(°F). 

NASTAVITEV ČASA SEGREVANJA: Ko je naprava vklopljena, štirikrat pritisnite 
gumb za nastavitev in prikazal se bo utripajoč čas segrevanja v sekundah. Takrat 
pritisnite gumb za prilagoditev in prilagodite želen čas segrevanja 
(8/10/12/14/18 s).



UPORABA

Priporočamo, da pred uporabo razčešete lase, da se izognete vozlanju.

1. Pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, 
da vklopite kodralnik. Zasvetil se bo LED zaslon. 
2. Indikator segrevanja bo začel utripati, kodralnik se bo 
samodejno vklopil in se segrel na privzeto temperaturo 
(150 °C). 
3. Po približno 1 minuti boste zaslišali pisk in indikator ne 
bo več utripal. To pomeni, da je naprava pripravljena za 
uporabo. 

Nastavitev naprave lahko spremenite po svojih željah:
Nastavitev temperature: 150 °C - 200 °C
Čas segrevanja: 8, 10, 12, 14,16,18 s 

Nežni, barvani ali 
poškodovani lasje

Normalni in 
zdravi lasje

Učinek naravnih ali 
frizerskih kodrov

8 s / 10 s: Zelo 
ohlapni kodri

12 s / 14 s: 
Ohlapni kodri

16 s / 18 s: Ozki kodri



4. Dovolj velik pramen las vstavite v utor v obliki črke U. 
5. Pritisnite in zadržite (ne spustite) gumb START. Lasje bodo samodejno 

padli v grelno cev. 
6. Po določenem času boste zaslišali pisk. Po končanem pisku spustite gumb 

START. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po uporabi vedno izklopite gumb za vklop/izklop in počakajte, da se grelni 
element ohladi, preden shranite napravo. 

Naprava ni vodoodporna. Pri čiščenju naprave je strogo prepovedano 
umivanje z vodo ali drugimi tekočinami, saj lahko pride do kratkega stika.

∑ Naprava ni vodoodporna. Očistite jo lahko s krpo.  
∑ Naprava naj bo v primeru čiščenja notranjosti izklopljena. Za globinsko 

čiščenje uporabite palčko za ušesa in alkohol, ko je naprava ohlajena. 
∑ Napravo lahko shranite v priloženo torbo. 
∑ Hranite jo izven dosega otrok.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med 
ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za 
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov 

odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. 
Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte 
prodajalca, kjer ste napravo kupili. Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju 
prijazen način. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


