
Kerámia hajvasaló 
TOURMALINE 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
Kedves Vásárlónk, 

Köszönjük, hogy megvásárolta a TOURMALINE kerámia hajvasalót – a hajvasalás még soha nem 
volt ennyire egyszerű! Ez a forradalmian új hajvasaló csupán pár perc alatt egyenessé, selymessé és 
puhavá teszi a haját. A kerámialapokat a haj minőségének megőrzése, a töredezés meggátolására 
és a statikusság csökkentésére fejlesztették ki; ezáltal a hő könnyebben irányítható, és otthon is 

szalonminőségű hajat varázsolhat magának!  
 

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Ebben fontos információkat talál 
az új hajvasalója biztonságával kapcsolatban. 

 
 

Csomag tartalma: 
1 x hajvasaló 

1 x használati utasítás 
 

MŰSZAKI ADATOK 
Feszültség: AC220V  
Frekvencia: 50HZ 
Teljesítmény: 30W-60W 

Hőmérsékleti beállítás: 170°C- 240 °C 
Felmelegedési idő: 30 s 
Kábel hossza: 200 cm 



WARNINGS 

1.  Győződjön meg arról, hogy készülék nem érintkezik vízzel, és soha ne hagyja azt 
kád, mosogató, vagy más vízforrás közelében.  

2. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha csatlakozó, tápkábel vagy a termék maga 
sérült. A veszélyes használat elkerülése érdekében cserélje ki, vagy szakember által 
szereltesse meg a terméket.  

3. Használat közben tartsa távol a sütőlapokat a bőrétől.  
4. Ne karcolja meg a kerámialapokat.  
5. A termék nem vízálló. 
6. A terméket csak hőálló felületre helyezze, és tartsa távol magas hőmérsékletű helyektől. 
7. Amint a készülék lehűlt, helyezze az vissza a dobozába és tárolja száraz helyen. A termék 

semmiféleképpen sem tárolható, amíg a vasaló lapok melegek.  
8. Ezt a készüléket nem szabad gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességekkel vagy tapasztalatlansággal és / vagy elégtelen ismeretekkel 
rendelkező személyeknek használni, kivéve, ha a biztonságért és jólétükért felelős 
személy felügyelete alatt állnak, vagy tőlük kapnak útmutatást a készülék 
működtetésével kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és 
karbantartási műveleteket gyermekek kizárólag felnőtti felügyelet mellett végezhetik 
el.        

9. Soha ne hagyja felügyeletén kívül a vasalót, különösképp gyermekek közelében. 
10. Ne húzza, csavarja vagy tekerje be a kábelt a vasaló körül            
11. Ne használja a terméket, ha annak kábele feltekeredett, megtört vagy egyéb módon sérült. 
12. Ne kapcsolja be vagy csatlakoztassa áramhoz a terméket használaton kívül, vagy tisztítás 

közben.  
13. A kábelt tartsa távol fűtött felületektől. 
14. A munkafelület védelme érdekében, használat közben, mindig helyezze a terméket 

hőálló felületre.  
15. Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a termék javítását egyedül, és 

győződjön meg arról, hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően dobja ki vagy 
hasznosítja újra.          

16. Az ezen utasítások be nem tartása, vagy más nem megfelelő használat vagy helytelen 
kezelés által okozott károkért nem vállalunk felelősséget.  

17. Tartsa tisztán a vasalólapokat.  
18. Soha ne használja a terméket mesterséges hajon. 
19. Bármilyen nemű égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a 

termék sosem érintkezik a bőrével, arcával vagy nyakával.  
20. Ne alkalmazzon hajtermékeket közvetlenül a készülékre. 
21. Használat közben a készülék felforrósodhat, ezért tartsa azt távol bármilyen gyúlékony 

tárgytól pl. ruhák vagy papír, és soha ne takarja le azokat. 
  
 
 
 
 
 
 

 



A TERMÉK RÉSZEI 
 
1. Szellőzőnyílások 
2. Hőmentes fogantyú 
3. Széles vasaló lapok 
 

4. 4 fokozatú hőmérséklet-beállítás 
5. Ollós fogantyú 
6. Bekapcsoló-/hőmérséklet beállító gomb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a címkén feltüntetettekkel. 
 

FIGYELEM: Az első használat pár percében tapasztalhat enyhe füstöt vagy szagot, ez teljesen 
normális, és hamar el fog tűnni. 

 
HASZNÁLAT ELŐTT  
1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes csomagolást megfelelően eltávolította.  
2. Szárítsa meg és fésülje át a haját.  
3. Győződjön meg arról, hogy száraz a haja. 
 
Figyelem: A készülék használata nem a haj szárítására, hanem annak kiegyenesítésére van 
kifejlesztve. 

 
Használat: 
 

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez. 
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához. A bekapcsológomb első 

megnyomásakor a készülék a legmagasabb hőmérsékleten (230 ° C-on) kezd működni. 
3. Állítsa be a hőmérsékletet. A hőmérsékletet 170°C   és 230°C között állíthatja 

be (lapozzon a beállítások áttekintéséhez). A hőmérséklet beállításának 
megváltoztatásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Minden egyes lenyomáskor a 
hőmérséklet lefelé csökken. Az ötödik megnyomással kikapcsolja a készüléket. 
 



Hőmérsékleti beállítások: 
1 nyomás: a készülék bekapcsol 230°C-on. 
2 nyomás: a készülék 210°C-on működik. 
3 nyomás: a készülék 190°C-on működik. 
4 nyomás: a készülék 170°C-on működik. 
5 nyomás: a készülék kikapcsol. 
 
4 HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁS: Különböző hőmérsékleti beállítások a különböző hajtípusok 
számára, a hajkárosodás csökkentése érdekében.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Az eszköz gyorsan felmelegszik, és másodpercek alatt eléri a hőmérsékletet. 
5. A készülék használatra kész. 
6. A hajkiegyenesítést a hajtőtől a hajvégekig kell végezni. Válasszon ki egy kis, kb. 50 mm 

szélességű és 5 mm vastag hajtincset, és helyezze azt a lemezek közé. Csukja össze a 
lemezeket és óvatosan csúsztassa a vasalót végig a tincsen (a hajtőtől a végekig). 

Figyelem: A vaslapok működés közben nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el. Az égési 
sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket a bőrétől. 
7. Ismételje meg ezt az eljárást a haj egészén, fésülködés előtt várjon egy kicsit míg a haj 
teljesen lehűl. 
8. Ha befejezte a frizuráját, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a fali aljzatból. 

  
 
FIGYELEM: Az égési sérülések elkerülése érdekében, a vasalólapokat mindig tartsa távol a bőrétől. 
A tűegyenes haj eléréséhez használhat fésűt is: vasaláskor futtasson végig egy finoman fogazott 
fésűt pár centiméterrel a hajvasaló alatt, majd ismételje meg ezt az összes tincsen. A vasaló 
használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy haja tiszta, száraz és fésült. További 
védettségért használjon hőkezelő szérumot a nedves haján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A tápkapcsoló jelzője 
2 Erős hajhoz  
3 Rakoncátlan, durva hajhoz 
4 Vékonyszálas és puha hajhoz 
5 Sérült hajhoz  



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
 
• Bármilyen tisztítási művelet előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja azt teljesen 
lehűlni. 
• Ne használjon semmiféle súrolóeszközt, alkoholt vagy oldószert a tisztításhoz. 
• A törzset és a kerámia lapokat törölje át egy nedves és puha ruhával, majd egy száraz ruhával 
szárítsa meg azt.  
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
 
HIBAELHÁRÍTÁS  
 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 
A készülék nem kapcsol be A készülék nincs 

bekapcsolva. 
A készülék bekapcsolásához 
nyomja meg a bekapcsológombot 
1 másodpercig.  

A konnektor nincs 
megfelelően 
csatlakoztatva. 

Dugja be megfelelően a 
konnektort. 

Sérült fali konnektor. Próbálja ki a készüléket egy 
másik, működő konnektorba 
bedugni.  

Sérült tápkábel A tápkábelt a veszély elkerülése 
érdekében le kell cserélni egy 
felhatalmazott műszaki 
szakember segítségével.  

Füst jön ki a hajból vagy a 
készülékből használat közben 

Hajápoló termékeket 
használt haján (pl. 
hajhab, hajzselé vagy 
spray) 

Teljesen természetes, ha a frizura 
elkészítéséhez vagy rögzítéséhez 
termékeket használ. Soha ne 
használjon olyan termékeket, 
amelyek nem kitehetők fokozott 
hőnek. Ne használjon gélt vagy 
viaszt, kizárólag hajvasaláshoz 
alkalmas termékeket használjon. 

Nem sikerült elérni a kívánt 
frizurát.  

Túl nagy tincseket 
választott ki.  

Ügyeljen arra, hogy a vasalandó 
hajtincsek nem haladják meg az 
50 mm szélességet és 5 mm 
vastagságot. 

 
 
TÁROLÁS: Használatot követően kapcsolja ki a készüléket, húzza ki azt a konnektorból, várja meg 
amíg teljesen lehűl, és csak aztán tegye vissza a dobozába. Ne törje meg a kábelt az egység 
belépési pontján. Ne tekerje a kábelt a termék körül, hagyja azt szabadon. A termék egy száraz, 
biztonságos helyen és gyermekektől elzárva tárolandó.  
 
 
 
 



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási fordítások

Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a 
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, 

illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, 
felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a 
visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki 
környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől. 

 A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek. 


