FORRÓ LEVEGŐ KEFE 2IN1:
HAJSZÁRÍTÓ ÉS FORMÁZÓ STYLOOM

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Modellszám: 5250
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Köszönjük, hogy megvásárolta a 2in1 keféjét: Hajszárító és Hajformázó. Most
megszáríthatja és formázhatja a frizuráját anélkül, hogy károsítaná a haját.
Három állítható hőbeállítás biztosítja a pontos formázást a haj típusától és
hosszától függően, és biztosítja a tökéletes végeredményt.
Ez a kézikönyv biztonsági utasításokat és fontos tippeket tartalmaz az új
fúvókeféjének használatához és gondozásához.
CSOMAG TARTALMA:
1 x forró levegő kefe
1 x használati utasítás

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
•
•
•
•
•
•

A negatív ionok turmalin technológiája az egészségesebb hajért
Ultra-könnyű készülék
Csendes és erőteljes, 1000 wattos motor
60%-kal gyorsabb szárítási idő
3 fújási sebesség
Kerámia fűtő

MŰSZAKI JELLEMZŐK
•
•
•
•
•

Anyag: ABS, kerámia
Súly: 0,60 kg
Feszültség: 110V - 240V
Teljesítmény: 1000 W
Kábelhossz: 160 cm
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:
A készülék helyes és biztonságos használatához nagyon fontos, hogy használat
előtt a felhasználó alaposan elolvassa az alábbi utasításokat. Kérjük, vigyázzon
erre az útmutatóra a jövőbeni refencia miatt.
-

-

-

-

-

A kefe/sörte terület forró lesz, NE ÉRINTSE MEG EZT A RÉSZT, AMÍG AZ
ESZKÖZ BE VAN KAPCSOLVA.
A készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha be van dugva.
Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos
fogyatékkal élő személyek használják, vagy azok közelében használják.
Gyermekektől elzárva tartsuk.
Ne használja, ha a termék bármely része szemrevételezés alapján repedt
vagy törött.
Ne használja a készüléket, ha hibás vagy a kábel sérült. Ha a készülék
nem működik megfelelően, először ellenőrizze a dugót, majd ellenőrizze,
hogy a fő áramellátás be van-e kapcsolva. Ne babrálja. Új elem
fogadásához használja a csere-szabályzatot.
SOHA ne használja a készüléket vízben vagy más folyadékokban.
SOHA használja a készüléket fürdőkád, vízzel teli zuhanytálca vagy más
nedves hely közelében. Soha ne használja, ha a kéz vagy a láb nedves.
Soha ne nyúljon el olyan elektromos készülékért, amely vízbe vagy
bármely más nedves helyre esett. Kapcsolja ki a tápegységet a fő
megszakítónál, majd húzza ki a dugót.
Ne használja a fúvókefét aeroszolos dobozok, spray-termékek vagy
egyéb piperecikkek közelében.
Mindig ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát használat közben.
Mindig húzza ki a készüléket, ha nincs használatban.
Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő célra.
Ne használja feszültségátalakítóval.
Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne, győződjön meg
róla, hogy a készülék ki van húzva és teljesen le van hűtve.
Elektromos készülékeink beépített GFCI kimenettel rendelkeznek.
Amennyiben a készülék nem tud bekapcsolni, ellenőrizze mind a GFCI
reset gombot, mind a szükséges DFCI dugót.
SOHA működtesse a hátsó szűrő nélkül.
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SOHA gátolja a készülék légnyílását, vagy helyezze a készüléket olyan
puha felületre, amely eltakarhatja a nyílásokat.
SOHA ne használjon olyan elektromos készüléket, amelyet szabadban
hagytak vagy vízbe merítettek.
Soha ne irányítsa a forró levegőt a szemébe.
Ha a fúvókefe fel van szerelve kiegészítőkkel, kérjük, hagyja lehűlni,
mielőtt a kiegészítőket hozzáadná/levenné a keféről.
Semmilyen felelősséget nem lehet vállalni az ezen utasítások be nem
tartása, vagy bármilyen más helytelen használat vagy helytelen kezelés
által okozott károkért.

A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI

1. Hűvös fej
2. Nem levehető kefefej
3. Innovatív légáramlás-szellőzők
4. Könnyű ergonomikus kialakítás
5. Többszörös hőbeállítás
6. Professzionális forgózsinór
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HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:
•
•

•
•
•
•

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a feszültséget a minősítési címkén annak
biztosítása érdekében, ez megfelel az Ön helyi feszültségének.
A kefe három sebességbeállítással van felszerelve; alacsony, közepes és
magas. Általános útmutatóként használja a nagysebességű beállítást a
durva szárításhoz a vastagabb hajhoz, a középső beállítást pedig
finomabbhoz és a pontosabb szabályozáshoz a formázás során. Az
alacsony beállítás a végén használható a stílus beállításához.
Hajszárításkor kezdjen a fej hátsó részén és dolgozzon előre.
NE koncentrálja a légáramlást semmilyen területre hosszabb ideig.
HASZNÁLJA KÖRÜLTEKINTŐEN: kezdje alacsony beállítással, hogy
tesztelje a megfelelő hőmérsékletet az Ön fejbőrének.
MEGJEGYZÉS: a kezdeti használat első néhány percében füstöt és enyhe
szagot észlelhet, ez normális és gyorsan eltűnik.

HASZNÁLAT:
1. Szárítsa meg a haját egy törülközővel.
2. Különítse el a hajat kezelhető
szakaszokba a hajklipekkel.
3. A sima fújásokhoz helyezze közel
a tövéhez és a végei felé fújja.
4. A termék túlmelegedésének
elkerülése érdekében először
alacsony beállítással kezdje el a
fejbőr számára megfelelő
hőmérséklet teszteléséhez.
5. Higiéniai megfontolásokból
használja tiszta hajra.
6. Soha ne öblítse le a kefét víz alatt.
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STILIZÁLÁSI TIPPEK:
A gyorsabb száradáshoz: szárítsa meg a haját egy törülközővel, hogy eltávolítsa a
felesleges vizet, majd fésülje meg a nedves hajat fésűvel a legjobb eredmény
érdekében.
A könnyű formázáshoz: különítse el a hajat kezelhető szakaszokba a
hajcsatokkal.
A terjedelmes haj eléréséhez: tartsa a kefét közel a tövéhez, és haladjon a végei
felé.
Sima egyenes haj elérése érdekében: fújassa simán a vége felé.
A göndör végekhez: helyezze a hajkefét a végei ALÁ, és tartsa ott 2-3
másodpercig a forgatás előtt
Fürtök kívülről: helyezze a kefét a hajvégekre, és tartsa 2-3 másodpercig, mielőtt
kifelé fordítaná.
TIPP: Védje a haját a hőtől! Javasoljuk, hogy röviddel a Styloom kefe használata
előtt használjon hővédő sprayt a hajára, hogy megóvja a haját a hajformázás miatti
sérülésektől, csökkentse a hasított hajszálak számát és növelje a ragyogást.
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KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS:
•
•

•
•
•

A tisztítás előtt mindig húzza ki és hagyja lehűlni.
Rendszeresen ellenőrizze a kefe hátulján lévő
levegőbeszívó/szűrőképernyőt, és távolítsa el a felhalmozódott koszt. A
felhalmozódás csökkentheti a légáramlást és károsíthatja a kefét.
Soha ne használja a következő vegyi anyagokat a termék tisztításához;
Hígító, benzin alkoholok, vagy bármely más gyúlékony vegyi anyag.
NE tekerje be a kábelt a készülék köré: ez zsinórkopást okozhat.
Használjon puha, száraz ruhát a tisztításhoz.

JÓTÁLLÁSI UTASÍTÁSOK:
A termékeket a legmagasabb szabványoknak megfelelően gyártják, és kiváló teljesítményt
nyújtanak, ha az ebben a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használják.
Mivel termékeinkre 1 év csere és 2 év garancia van, ha bármilyen probléma adódik, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk, és mi rögvest válaszolunk Önnek.
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Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni az EU egész területén. Az
ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által okozott környezeti vagy
emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése érdekében;
felelősségteljesen hasznosítsa újra, az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt eszköz
visszaküldéséhez használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen
kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták. Ő a terméket
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra viheti
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