
PLACĂ ONDULATOARE MEGA STYLE 

 

 
 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

Dragă clientă, 

Vă mulțumim că ați cumpărat ondulatorul nostru Mega Style! Ondulatorul nostru de păr cu 3 
elemenți este un instrument excelent pentru realizarea coafurilor la domiciliu, cu un mâner comod 
și este ușor de utilizat pentru a crea bucle în forma literei „S”, largi, libere, de mari dimensiuni, cu 

aspect profesional, care durează întreaga zi. Funcționează pe toate tipurile de păr - dacă aveți 
bucle scurte sau lungi; fir gros sau subțire, acest ondulator cu trei elemenți funcționează minunat. 

Ondulatorul are două valori de reglare a temperaturii: 170°C, 220°C, în funcție de nevoile 
dumneavoastră pentru realizarea coafurii. Ondulatorul Mega Style produce ioni încărcați negativ, 

care creează bucle moi și strălucitoare, fără niciun fel de frizz.  
 
 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Veți găsi 

informații importante cu privire la siguranța noului dumneavoastră ondulator. 

 

 

Pachetul include: 

1 x ondulator păr cu 3 elemenți 

1 x manual de utilizare 



CARACTERISTICI TEHNICE 

Tensiune de alimentare: 110 V ~ 240 V  

Frecvența nominală: 50 Hz – 60 Hz 

Putere nominală: 45 W 

Valori de temperatură: 170°C - 220°C 

Timp de încălzire: 28 s 

Lungimea cablului: 200 cm 

 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

 
ATENȚIE: când folosiți instrumente electrice, în special când în jur sunt prezenți copii, trebuie 
întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:  

1. Nu folosiți niciodată acest ondulator dacă are cablul sau ștecherul deteriorate. Dacă 
ștecherul, cablul de alimentare sau ondulatorul sunt deteriorate, nu mai folosiți acest 
instrument. Pentru a evita pericolele, produsul trebuie să fie înlocuit de magazinul de la 
care l-ați achiziționat sau trebuie să fie reparat de un profesionist. 

2. Nu blocați niciodată fantele de aer ale ondulatorului și nu îl plasați pe o suprafață moale, 
cum ar fi un pat sau o canapea, unde deschiderea fanta de aer ar putea fi blocată.  

3. Nu așezați și nu depozitați ondulatorul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras 
într-o cadă sau o chiuvetă.  

4. Nu lăsați ondulatorul să atingă apa sau să se afle în apropiere de cadă, chiuvetă sau 
alte recipiente umplute cu apă. Nu folosiți ondulatorul în apropiere de apă.  

5. Țineți ondulatorul departe de piele pentru a evita riscul de arsuri. Nu atingeți suprafața 
ondulatorului atunci când acesta funcționează.  

6. Nu zgâriați cilindrii elemenților. 
7. Produsul nu este etanș. 
8. Nu plasați ondulatorul pe o suprafață care nu este rezistentă la temperatură și nu-l țineți 

în locuri cu temperaturi ridicate. 
9. Deconectați întotdeauna ondulatorul imediat după utilizare. Nu depozitați ondulatorul 

atunci când acesta este pornit. Așteptați ca ondulatorul să se răcească, doar atunci îl 
puteți pune înapoi în cutie pentru a-l depozita într-un loc uscat. Ondulatorul nu poate fi 
depozitat în cazul în care nu s-a răcit complet. 

10. Acest instrument nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu abilități fizice, 
senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și / sau care au cunoștințe 
insuficiente, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă 
pentru siguranța și bunăstarea lor, sau primesc instrucțiuni de la acest persoană cu 
privire la modul de operare a instrumentului. Copiii nu au voie să se joace cu 
instrumentul. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie executate de către 
copii decât dacă aceștia sunt supravegheați. 

11. Nu lăsați niciodată ondulatorul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de 
energie electrică, atunci când ondulatorul este folosit de către, pe, sau în apropierea 
copiilor, este necesară o supraveghere atentă. 

12. Copiii trebuie să fie supravegheați astfel încât să nu atingă dispozitivul pentru a evita 
arderea pielii.  

13. Nu trageți, nu răsuciți și nu înfășurați cordonul în jurul ondulatorului.  
14. Nu folosiți un ondulatorul în cazul în care cablul de alimentare este răsucit, îndoit sau 

deteriorat. 
15. Acest instrument nu trebuie să fie niciodată pornit sau să rămână conectat la sursa de 

alimentare atunci când nu este utilizat, sau în timpul curățării. 



16. Țineți cablul și ondulatorul departe de suprafețele încinse. Nu folosiți în apropiere de 
surse de foc sau în locuri cu temperaturi ridicate.  

17. Atunci când coafați părul, puneți întotdeauna ondulatorul pe o suprafață rezistentă la 
căldură, pentru a proteja suprafețele de lucru. 

18. Este interzisă folosirea ondulatorului cu mâinile ude sau pe părul umed.  
19. În caz de defecțiune și / sau deteriorare, nu încercați să îl reparați și asigurați-vă că 

produsul este eliminat corespunzător în conformitate cu legislația locală. 
20. Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor 

instrucțiuni, sau rezultate în urma utilizării în oricare alt mod, respectiv în urma 
manipulării greșite. 

21. Vă rugăm să păstrați plăcile de încălzire curate.  
22. Nu folosiți niciodată aparatul pe păr artificial  
23. Trebuie să aveți grijă pentru a evita contactul cu pielea, fața și gâtul. Există riscul de 

producere a unor arsuri! 
24. Nu aplicați produse pentru păr direct pe ondulator. Nu îndreptați niciodată jetul unui 

spray sau unui pulverizator de apă direct către ondulator. 
25. În timpul utilizării, ondulatorul se încălzește foarte tare, țineți-l departe de suprafețe care 

nu sunt rezistente la căldură, nu îl lăsați lângă haine, hârtie sau alte obiecte combustibile 
și nu îl acoperiți niciodată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTELE ONDULATORULUI 

 

 
 

 

1. Cilindri de ondulare 

2. Vârf de protecție împotriva arderii 

pielii 

3. Bridă de protecție împotriva 

arderii pielii 

4. Lampă indicatoare de funcționare 

5. Selectarea temperaturii de 220°

C pentru păr aspru 

6. Selectarea temperaturii de 170°C 

pentru păr fin și moale 

7. Întrerupător 

8. Cablu de alimentare pivotant 360° 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

Înainte de a conecta ondulatorul, verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu cea de pe 

eticheta cu date tehnice. 

 

OBSERVAȚIE: În primele minute de utilizare inițială, puteți observa că ondulatorul emite puțin 
fum și un miros ușor. Acest fenomen este normal și va dispărea rapid. 

 

ÎNAINTE DE UTILIZARE  

1. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate corect.  



2. Îndepărtați excesul de apă din păr cu un prosop și pieptănați-l pentru a nu fi încurcat.  

3. Înainte de utilizarea ondulatorului, asigurați-vă că părul este complet uscat. 

 

Observație: Nu folosiți niciodată acest ondulator pentru a vă usca părul, ci doar pentru a-l 

ondula. 

 

MOD DE UTILIZARE: 

 

1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.  

2. Apăsați butonul de comutare pe valoarea de 220°C pentru a porni ondulatorul. În 

momentul în care indicatorul de funcționare este aprins, puteți utiliza ondulatorul.  

Notă: verificați comutatorul înainte de a utiliza ondulatorul, dacă indicatorul de 

alimentare nu este aprins, ondulatorul nu este pornit.  

3. Selectați temperatura. Puteți selecta temperatura între 170°C și 220°C. Ondulatorul se va 

încălzi rapid și va ajunge la temperatura selectată în câteva secunde. 

 

GHID RAPID:  

Cele mai bune rezultate sunt obținute după uscarea părului. Începeți cu o șuviță de păr care 

are 2,5 cm lățime și nu mai mult de 1 cm grosime. Deschideți clema și așezați șuvița de păr pe 

cilindru, rulând în sus, până aproape de scalp. La capătul șuviței de păr, eliberați mânerul și 

lăsați șuvița de păr să alunece afară. Repetați procesul pe alte șuvițe de păr până obțineți 

coafura dorită.  

 

 
 

Observație:  

- Dacă încercați să creați bucle mai largi, începeți mai departe de rădăcinile firelor de 

părul. 

- Dacă încercați să creați bucle vintage, începeți cât mai aproape de rădăcini. 

- Nu trageți ondulatorul în jos, de-a lungul șuvițelor de păr. Ondulatorul funcționează 

prin prinderea și apoi eliberarea șuvițelor. 

- Mențineți ondulatorul într-un loc timp de 4-5 secunde. Creați prima buclă prin 

amplasarea ondulatorului acolo unde doriți să înceapă bucla și menținerea acestuia 

acolo timp de câteva secunde. 



- Nu țineți ondulatorul într-un loc prea mult timp; dacă utilizați valoarea potrivită de 

temperatură pentru părul dumneavoastră, între 4 și 5 secunde sunt de-ajuns.  

- NICIODATĂ nu țineți ondulatorul închis mai mult de 10 secunde pentru a nu 

deteriora părul. 

- Continuați să vă deplasați în josul șuviței de păr de 2,5 cm lățime. Trucul pentru a 

obține o buclă lungă continuă este să aliniați primul cilindru al ondulatorului cu 

ultimul marcaj pe care l-ați făcut în păr. 

 

ATENȚIE: în timpul funcționării, cilindrii au temperaturi foarte ridicate. Aveți grijă să îi țineți 

departe de scalp și piele, pentru a evita arsurile.  

 

4. După ce ați terminat, opriți ondulatorul și scoateți ștecherul din priza de alimentare. 

5. Finalizați coafura. După ce v-ați coafat părul, pulverizați-l ușor cu fixativ, pentru a-i păstra 

aspectul. 

 

Sfaturi:  

- Pentru un aspect mai natural, treceți degetele prin bucle pentru a le desprinde sau 

aplecați-vă capul în jos și scuturați pentru a separa buclele. 

- Pentru o textură suplimentară, pulverizați o ceață fină de spray de sare de mare pe 

păr și ridicați buclele ușor cu mâinile. 

- Dacă sunteți în căutarea unui aspect mai rigid și retro, nu vă atingeți de bucle și 

finalizați coafura pur și simplu pulverizând fixativ. 

 

GHID PAS CU PAS: 

 

  

 

Luați o șuviță de păr de aproximativ 2,5 până la 4 cm 

lățime 

                     
Puneți șuvița între placa inferioară și cilindrii ondulatorului. Asigurați-vă că 

ondulatorul se află la aproximativ 2 cm distanță de scalp.  

 

 

 

 
Închideți ondulatorul și țineți-l închis timp de aproximativ cinci secunde.  



 

 

Mutați ondulatorul în jos și asigurați-vă că așezați primul cilindru în ultimul 

onduleu, astfel încât onduleurile să se întrepătrundă fără spații sau îndoituri.  

 

 

 

 

Mutați ondulatorul în jos asigurându-vă că așezați primul cilindru în ultimul 

onduleu.  

 

 

Mutați în continuare în jos până când ați ajuns la capătul șuviței și introduceți 

vârfurile în cilindru, cu un pieptene înalt pentru un finisaj perfect.     

  

 

 
Onduleurile ar trebui să fie continui și line.  

 

 

 
Trecând la secțiunea superioară, luați din nou cinci șuvițe de aproximativ 5 

cm, de la 2 cm de scalp și rotiți ușor aparatul la un unghi oarecare pentru a 

evita crearea de linii dure în jurul coroanei.  

 

 

 
Asigurați-vă întotdeauna că placa este sub păr, și că cilindrii prind șuvițele de 

păr. Deoarece placa are o margine ridicată, este esențial să o înclinați pentru a 

evita crearea unei creste.  

 

 
Ținerea ondulatorului la distanță de scalp forțează o mică mișcare a 

capului.  

 

ATENȚIE: Țineți cilindrii ondulatorului departe de piele, pentru a nu vă 

arde. Asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat, uscat și periat 

înainte de a utiliza ondulatorul. Dacă părul este umed, folosiți un ser de 

protecție termică sau un tratament termic. 



ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE  

 

• Deconectați întotdeauna ondulatorul de la priza de alimentare și lăsați-l să se răcească 

complet înainte de orice operație de curățare.  

• Nu dezasamblați niciodată ondulatorul 

• Nu spălați ondulatorul și nu-l depozitați atunci când este umed 

• Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau bureți de frecat. Nu folosiți alcool sau solvenți.  

• Dacă este necesar ca ondulatorul să fie curățat, deconectați ondulatorul de la sursa de 

alimentare, lăsați-l să se răcească și să ștergeți exteriorul cu o cârpă.  

• Nu scufundați niciodată ondulatorul în apă sau în alt lichid.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPANARE  

 

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ  SOLUŢIE 

Ondulatorul nu pornește Ondulatorul nu este pornit Glisați butonul de selectare a 
temperaturii în poziția 
corespunzătoare temperaturii 
de 220 ° C. 

Ștecherul nu este bine 
introdus în priza de 
alimentare 

Introduceți corect ștecherul 
în priza de alimentare 

Priza de alimentare cu curent 
este deteriorată 

Conectați ondulatorul la o 
priză care funcționează în 
mod corespunzător 

Cablul de alimentare poate fi 
deteriorat. 

Pentru a evita pericolele, 
cablul de alimentare trebuie 
înlocuit de un serviciu de 
asistență tehnică autorizat 
sau de tehnicieni calificați 

În timpul utilizării iese fum 
din păr sau din aparat 

Ați aplicat produse pe părul 
dumneavoastră (de exemplu, 
spumă, spray sau gel). 

Acest lucru este normal dacă 
folosiți produse pentru 
coafat. Nu aplicați niciodată 
vreun produs pe părul 
dumneavoastră care să nu fie 
adecvat pentru utilizarea cu 
aparate care funcționează la 
temperaturi ridicate. Nu 
folosiți gel sau ceară. Folosiți 
numai produse de coafare 
special concepute în acest 
scop. 

Rezultatele nu sunt cele 
așteptate 

Ai pus o șuviță prea groasă 
între cilindri 

Asigurați-vă că șuvița de păr 
are 2,5 cm lățime și nu mai 
mult de 1 cm grosime. 

Poate că ați prins-o și ați 
ținut-o prea mult sau prea 
puțin.  

Pentru o formă mai definită a 
buclei, țineți șuvița puțin mai 
mult.  
Țineți ondulatorul mai puțin 
timp pentru a obține bucle 
mai deschise, sau mai mult 
timp pentru bucle mai 
definite. 

 

 

DEPOZITARE: Ondulatorul trebuie deconectat de la sursa de alimentare și trebuie lăsat să se 

răcească înainte de depozitare. Nu trageți și nu răsuciți cablul în punctul de intrare a sa în 

ondulator. În timpul depozitării, cablul de alimentare trebuie să rămână liber, fără îndoituri sau 

pliuri strânse, iar dispozitivul trebuie plasat într-o locație sigură și uscată, unde copii nu pot ajunge.  



Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 

menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 

înconjurător sau sănătății umane 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 retur 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUME PRODUS: PLACĂ ONDULATOARE MEGA 
STYLE  
ȚARA DE ORIGINE: CHINA 
IMPORTATOR: HS plus d.o.o. 
 

 
 

 


