
Keramični ravnalec za lase 

TOURMALINE 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

 

Spoštovani, 
Zahvaljujemo se vam, za nakup našega izdelka – keramični ravnalec las TOURMALINE.  

Ravnanje las še nikoli ni bilo tako enostavno.   Ta revolucionarni ravnalec za lase naredi vaše lase 

ravne, svilnate in mehke v le nekaj minutah. Zasnovan je za drastično zmanjšanje statične elektrike 
in zaščito pred opeklinami, ohranjanje toplote točno tam, kjer mora biti, in vam tako v kratkem 

času zagotavlja izjemne rezultate! 
 

Prosimo, da pred uporabo tega izdelka natančno preberete ta navodila. Našli boste pomembne 
informacije glede varnosti vašega novega sredstva za ravnanje las.  
 

Paket vsebuje: 

1 x ravnalec za lase 

1 x navodila za uporabo 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Napetost: AC 100-240V  

Frekvenca: 50-60Hz 

Moč: 40W-60W 

Nastavitev temperature: 170°C -  240 °C 

Čas segrevanja: 30 s 

Dolžina kabla: 200 cm 



OPOZORILA 

1.  Z napravo se nikoli ne dotikajte vode. Ne uporabljajte ja v bližini kopalne kadi, 
tuša in drugih posod z vodo.  

2. Če so vtič, napajalni kabel ali naprava poškodovani, naprave ne uporabljajte več. Izognite 
se nevarnosti in napravo zamenjajte v trgovini, kjer ste napravo kupili. Popravila lahko 

opravi le za to ustrezno kvalificirana oseba. 

3. Med delovanjem se z vročo ploščo ravnalca ne približujte koži.  
4. Plošče ravnalca ne praskajte.  
5. Izdelek ni vodoodporen.  

6. Naprave ne odlagajte na površino, ki ni odporna na toploto. Prav tako napravo hranite 

stran od mesta visokih temperatur. 

7. Ko se naprava ohladi, jo lahko pospravite nazaj v škatlo in shranite na suhem mestu. 
Dokler se naprava ne ohladi je ne shranjujte.  

8. Naprava ni namenjena uporabi otrok in oseb z zmanjšanimi psihofizičnimi ali 
senzoričnimi sposobnostmi ter osebam s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami z 
aparatom, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost oz. če jih je le-ta 

seznanila s pravilno uporabo. Otroci naj se ne igrajo  z napravo. Otroci naj naprave ne 

čistijo in vzdržujejo, razen če so pod nadzorom. 

9. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je ta vključena v električno omrežje. 
Potreben je natančni nadzor, kadar likalnik uporabljajo otroci ali pa osebe v bližini njih.   

10. Kabla ne vlecite, ne sukajte ali ovijajte okoli likalnika ali tulca. 

11. Naprave ne uporabljajte z zvitim, upognjenim ali kako drugače poškodovanim kablom. 
12. Kadar naprave ne uporabljate in med čiščenjem, napravo vedno izključite iz električnega 

omrežja  
13. Napravo in napajalni kabel hranite stran od grelnih površin.  
14. Med oblikovanjem las, napravo vedno polagajte na podlogo odporno na toploto, da 

zaščitite delovno površino.  
15. V primeru napak ali poškodb naprave, je nikoli ne skušajte popraviti sami. Poskrbite za 

primerno ločevanje odpadkov v skladu z lokalno zakonodajo. 
16. Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna nepravilna uporaba ali 

nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo nobene odgovornosti 

17. Grelne plošče ravnalca ohranjajte čiste.  
18. Naprave nikoli ne uporabljajte na umetnih laseh. 

19. Pazite, da z napravo ne pridete v stik s kožo, obrazom ali vratom. Nevarnost opeklin!  
20. Ne nanašajte produktov za lase neposredno na napravo. Na napravo ne usmerjajte pršil 

ali vode. 

21. Med uporabo se naprava zelo segreje. Držite jo stran od površin, ki niso odporne na 
vročino, ne puščajte je blizu oblačil, papirja ali drugih vnetljivih predmetov in jih nikoli z 
ničemer ne pokrivajte. 
 

OPOMBA: pri prvi uporabi lahko v prvih nekaj minutah opazite dim in rahel vonj. To je normalno in 

hitro izgine. 

 



SESTAVNI DELI 

 

1. Zračne odprtine 

2. Konica za zaščito pred vročino 

3. Široke grelne plošče 

 

4. 4-stopenjska nastavitev temperature 

5. Škarjasti ročaj  
6.  Stikalo za vklop/temperaturno nastavitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Preden napravo vključite v električno omrežje, se prepričajte, da ta ustreza električni napetosti 
naprave navedeni na tipski etiketi.  

 

PRED UPORABO 

1. Prepričajte se, da so bili pred uporabo vsi embalažni materiali pravilno odstranjeni. 

2. Z brisačo odstranite odvečno vodo iz vaših las ter lase razčešite.  
3. Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vaši lasje suhi. 

 

Opomba: naprave nikoli ne uporabljajte za sušenje las, temveč izključno za ravnanje vaših las.  
 

UPORABA: 

1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.  
2. Pritisnite na gumb za vklop (6), da napravo vključite. Ko prvič pritisnete na gumb za 

vklop, bo naprava pričela delovati pri najvišji nastavitvi temperature -  230°C. 

3. Nastavite temperaturo. Temperaturo lahko nastavite v razponu od 170°C  do 230°C (za 

lažjo odločitev katero temperaturo izbrati, glej sliko spodaj. Če želite temperaturo 
naprave spremeniti, ponovno pritisnite gumb za vklop. Z vsakim nadaljnjim pritiskom se 

bo temperatura naprave zmanjšala. 5. pritisk gumba napravo izključi.  
 

 

 

 



Nastavitev temperature 

Na gumb za vklop pritisnite 1x: naprava se vključi in prične delovati na 230°C. 

Na gumb za vklop pritisnite 2x: naprava bo delovala na 210°C. 

Na gumb za vklop pritisnite 3x: naprava bo delovala na 190°C. 

Na gumb za vklop pritisnite 4x: naprava bo delovala na 170°C 

Na gumb za vklop pritisnite 5x: naprava se bo izključila.  
 

4 TEMPERATURNE NASTAVITVE; na voljo so različne temperature za različne tipe las, saj 
ima vsak tip las različne zahteve. S pravo izbiro temperature boste zmanjšali poškodbe 
las.  

 

 

 

4. Naprava se bo hitro segrela in v nekaj sekundah dosegla nastavljene stopinje. 

5. Naprava je pripravljena za uporabo. 

6. Ravnanje las je potrebno izvesti od korena do konic. Primite majhen pramen las, s 

približno 50 mm širine in 5 mm debeline in ga položite med plošče. Zaprite plošče in 

ohranite nekaj pritiska; nežno povlecite od korenin do konic. 

Opomba: med delovanjem se plošči ravnalca zelo segrejta. Pazite, da ju držite stran od 
kože in lasišča, da se izognete opeklinam.  

7. Postopek ponovite na vseh pramenih las. Pred česanjem las, počakajte, da se lasje 
ohladijo.  

8. Ko ste z ravnanjem las končali, ravnalec izklopite in nato izključite še iz električnega 
omrežja.  

 

POZOR: Ravnalec držite stran od kože, da se ne opečete. Lase si pomagajte zravnati s pomočjo 
glavnika. Ko ravnate določen pramen, se z ozkim glavnikom spustite čezenj pred ravnalcem 
(približno pol centimetra pod ravnalcem). Pred uporabo ravnalca se prepričajte, da so vaši lasje 
čisti, suhi in počesani. Uporabljajte toplotno zaščitni serum ali sprej za zaščito pred toplotno 

obdelavo.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Indikator stikala za vklop 

2 Primerno za močne lase 

3 Primerno za bujne in grobe lase 

4 Primerno za tanke in mehke lase 

5 Primerno za poškodovane lase 



NEGA IN ČIŠČENJE 

• Napravo vedno izključite iz vtičnice in počakajte, da se pred kakršnim koli čiščenjem popolnoma 

ohladi. 

• Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali grobih čistilnih gobic. Ne uporabljajte alkohola ali 

topil. 

• Ogrodje naprave in keramične plošče obrišite z rahlo vlažno in mehko krpo ter posušite z mehko 
in suho krpo. 

• Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. 
 

 

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

 

TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV 

Naprava se ne vklopi. Naprava ni vklopljena. Pritisnite na gumb za vklop in 

ga držite 1 sekundo.  
Vtič ni pravilno nameščen v 
vtičnico 

Vtič pravilno namestite v 

vtičnico. 

Stenska vtičnica je 
poškodovana. 

Napravo priključite v stensko 

vtičnico, ki deluje. 
Lahko je poškodovan 
napajalni kabel.  

Da bi se izognili nevarnosti, 

mora napajalni kabel vedno 

zamenjati pooblaščeni servis 
ali za to ustrezno usposobljen 

tehnik. 

 

Med uporabo naprave se iz 

las vije dim.  

Na lase ste naseli lasne 

produkte (npr. kremo, 

razpršilo ali gel). 

To je normalno, kadar 

uporabljate produkte za 

oblikovanje. Na lase nikoli ne 

nanašajte izdelkov, ki niso 

primerni za uporabo z 

visokotemperaturnimi 

napravami. Ne uporabljajte 

gela ali voska. Uporabljajte 

izključno produkte, ki so 

posebej zasnovani za ta 

namen. 

Rezultati niso po 

pričakovanjih. 
Med plošči ste zajeli preveč 
las.  

Pazite, da prameni las ne 

presegajo 50 mm širine in 5 
mm debeline. 

 

 

SHRANJEVANJE: Pred shranjevanjem sušilnika izvlecite vtikač iz vtičnice in pustite, da se 
popolnoma ohladi. Napajalnega kabla pri vhodu v ohišje ne zvijajte. Med shranjevanjem mora biti 
napajalni kabel ohlapno zvit, brez premočnega upogibanja. Ravnalec shranite na varno in suho 
mesto izven dosega otrok.  

 

 

 



Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 
izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 
pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 
materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 
trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran 

https://vigoshop.si/  

Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo. 

 

IME IZDELKA: KERAMIČNI RAVNALEC ZA LASE 
TOURMALINE 

DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA 

UVOZNIK: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 

 

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si 

https://vigoshop.si/

