
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

KERÁMIA HAJEGYENESÍTŐ 
 

A csomag tartalma: 

• 1 db kerámia hajegyenesítő (töltővel együtt) 

Jellemzők: 

• Gyors felfűtés (30 másodperc alatt 230 °C-ig) 
• Teljesítmény: 40-60 W < 
• Szín: Fekete-arany 
• Típus: Kerámia hajvasaló, nem károsítja a hajat 
• Lapok: Kerámia 
• Alapanyag: Titániumötvözet 
• Hálózati kábel: 2 m 
• Fűtés típusa: Szuper gyors 

PTC 
• Hosszúság: 29 cm 
• Lapok: 10 x 4,5 cm 

 

• 220 °C vastag szálú hajhoz  
• 200 °C durva tapintású hajhoz 
• 180 °C vékony szálú hajhoz 
• 160 °C károsodott hajhoz 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 

1. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt. 
2. A készüléket csak közvetlenül a használat előtt 

csatlakoztassa (30-40 másodperc), mivel a lapok nagyon 
gyorsan felmelegednek. A 240 °C-os maximális 
hőmérsékletet 3 perc alatt éri el a készülék. 

3. Az eszközt a bekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával 
kapcsolhatja be. A gomb többszöri lenyomásával beállíthatja 
a hőmérsékletet. A LED fény kigyullad a kiválasztott 
hőmérséklet alatt. 

4. Hajegyenesítéshez vegyen egy legfeljebb 5-8 cm széles és 
körülbelül 1,5 cm vastag hajtincset. Helyezze a hajtincset a 
két sík lapka közé, majd szorosan zárja össze azokat. 
Csúsztassa a lapot annyira közel a fejbőrhöz, amennyire 
csak tudja, anélkül, hogy a készülék hozzáérne ahhoz. 

5.  Hajegyenesítő spray vagy szérum használható a haj 
fényességének fokozásához. 

6. Tartsa szorosan a lapokat (a nyelek összenyomásával). 
Tartsa 2-3 másodpercig, és csúsztassa el a hajsimítót a 
hajtő irányából a hajvégek felé. 

7. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ne használja fürdés 
közben, vizes kézzel, vagy vízzel teli mosdó felett. Ha a 
készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a 
hálózati csatlakozó aljzatból, mielőtt kivenné azt a vízből. 

8. Ne hagyja a hajat a sütőlapok között 2-3 másodpercnél 
tovább. 

9. Ha egy tincset kiegyenesített, vegyen egy következőt. 
10. Kérjük, használat után húzza ki a készüléket a hálózati 

csatlakozó aljzatbó,l és tárolás előtt hagyja azt kihűlni. 



 
 

Tisztítás és karbantartás: 

o A készüléket tisztítás előtt ki kell kapcsolni, és ki kell húzni 
azt az elektromos csatlakozó aljzatból. 

o Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt megérinti vagy 
tisztítja annak burkolatát. 

o A burkolatot nedves ruhával tisztítsa. 
o Soha ne használjon erős mosószert, súrolószert, oldószert 

vagy tisztítószert. Soha ne merítse vízbe és ne tegye folyó 
víz alá a tisztításhoz. 

o Soha ne javítsa vagy cserélje saját maga a készülék fő 
csatlakozó kábelét, mindig bízza ezt rá szakszervizre vagy 
minősített háztartási gép javító szakemberre, műszerészre. 

 

 

 

Biztonsági óvintézkedések: 

o A berendezés használat közben felforrósodik. Ügyeljen arra, 
hogy kerülje a bőr forró felületekkel történő érintkezését, 
különösen az arc és a nyak bőre tekintetében. 

o Ne érjen hozzá a sütőlapokhoz, amikor a készülék 
bekapcsolt állapotban van, sem közvetlenül annak 
kikapcsolását követően. Hagyja legalább 30 percen át hűlni, 
mielőtt tárolja. 

o A készüléket soha nem szabad akkor tárolni, amikor az még 
az elektromos csatlakozó aljzathoz csatlakoztatva van. 
Tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki 
legyen kapcsolva, ki legyen húzva az elektromos csatlakozó 
aljzatból, és le legyen hűlve teljes mértékben. Soha ne 
tekerje az áramcsatlakozó kábelt a lapok köré. Ne akassza 
fel a készüléket az áramkábellel. 

o Ha a lapok sérültek vagy töröttek, ne használja a készüléket. 
o Biztosítsa, hogy a készülék használat után ki legyen húzva a 

konnektorból. 

Jótállás: 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll 
rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék 
visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. 
Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban 
az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a 
termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció 
benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket 
megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában. 

 


