TWISTLINE
2 az 1 -ben HAJSÜTŐVAS ÉS HAJVASALÓ

TERMÉKSZÁM.: QL-105
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Twistline 2 az 1-ben hajsütővas és hajvasalót.
A Twistline hajsütővas és vasaló egy olyan forradalmi eszköz, amely lehetővé teszi
göndör, valamint egyenes és sima frizurák. Most kevesebb, mint 10 perc alatt varázsolhat
magának csábító fürtöket, melyek akár három napig is tarthatnak!
ELŐNYÖK
1.
2.
3.
4.

BÁRMILYEN fürtöket létrehozhat otthon, akár 10 perc alatt, legyenek azok retro
vagy laza, tengerparti hullámok.
Kevesebb mint 1 perc alatt melegszik fel 230°C-ra.
Nanokerámia bevonatú titánlemezek az optimális eredmény elérése érdekében,
mely által haja selymes, páratlan ragyogású lehet
Valódi szalonszerű eredmények a változatos hőbeállítás segítségével,
professzionális hőmérsékletszabályozó 140°C-tól 230°C-ig

MŰSZAKI LEÍRÁSOK
Kettős feszültség: 110-240V
Teljesítmény: 40W
Frekvencia: 50/60Hz
Max. hőmérséklet: 230°C
Min. hőmérséklet: 140°C

Anyag: alumínium, titánlemez, ABS műanyag
Kábel hossz: 2,5m
Hőmérsékleti beállítás
360° forgókábel
Hőmérsékleti tartomány: 140°C-230°C.

A CSOMAG TARTALMA
1 x Twistline 2 az 1-ben hajsütővas és hajvasaló

1 x használati utasítás

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
A készülék csak a kézikönyvben leírtak szerint használandó. Kérjük, őrizze meg az
utasítást referenciaként.
A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek kikapcsolt
állapotban is áram alatt vannak. Az áramütés általi halál csökkentése érdekében:
• Használat után azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
• Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben.
• Ne tegye vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan kádba vagy mosogatóba eshet.
• Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon vízbe esett készülékhez. Húzza ki azonnal
a konnektorból.

• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

2

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése
érdekében:
• Csak a megfelelő tápellátásba csatlakoztassa.
• 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.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a vasalót, miközben az csatlakoztatva van, a szülői
felügyeletre van szükség, ha a vasalót kiskorúak használják, azt kiskorúak közelében
használják.
• A vasalót mindig tegye bármilyen felületre az iránymutatásokkal lefelé
• Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy más nedves helyen.
• Ne húzza, csavarja vagy tekerje be a kábelt a vasaló körül
• Ne használjon csavart, hajlított vagy egyéb módon sérült kábelt.
• Ezt az eszközt soha nem szabad áramforrásra kapcsolni, ha nem használja, vagy tisztítás
közben.
• Tartsa távol a szabályokat és a készülékeket hevített felületektől.
• Mindig helyezze a készüléket hőálló szőnyegre, miközben a haj formázza a
munkafelületeket.
• Ez a készülék kizárólag háztartási és száraz felhasználásra készült.
• Ne használja a készülék, ha az nem úgy működik, ahogy kellene, pl. éles ütést kapott,
leesett, megsérült, szabadban maradt vagy vízbe esett.
• Ne kísérelje meg bármilyen átalakítást vagy javítást egyedül, és győződjön meg arról,
hogy a javítást csak megfelelően képzett szakember végezi el.
• Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a termék javítását egyedül, és
győződjön meg arról, hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően
ártalmatlanítja.
• Az ezen utasítások be nem tartása, vagy más nem megfelelő használat vagy

helytelen kezelés által okozott károkért nem vállalunk felelősséget.
FIGYELEM! A termék csomagolását képző polietilén zacskók veszélyesek lehetnek. A
fulladás kockázatának elkerülése érdekében tartsa távol a csomagolást csecsemőktől és
gyermekektől. Ezek a zacskók nem játékok.

3

FIGYELEM! Ne használja a készüléket medencékben, kádokban vagy más edényekben
található víz közelében.
RÉSZEK

1.

Vasalótalp

2.

Hőmérsékletet jelző LED égő

3.

Rögzítő gomb

4.

Teljesítmény- és hőmérsékleti kapcsoló

5. Forgókábel
KÜLÖNBÖZŐ HAJTÍPUSOKHOZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET
HŐMÉRSÉKLETI
BEÁLLÍTÁS

HAJTÍPUS

1 (140°C )

Finom, sérült vagy vegyileg kezelt
haj

2 (160°C )

Finom szőkített haj

3 (180°C)

Festett vagy sötét színű haj

4 (200°C)

Normál vagy
kissé göndör haj

5 (230°C)

Vastag, göndör és hullámos haj
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt: Győződjön meg arról, hogy a haja száraz és fésült. Ha ezt a vasat nedves
hajra használja, kiszárad és károsítja a hajat vagy a bőrt.
Tippek:
- Használat előtt előbb mossa meg a haját kondicionálóval/balzsammal, ezáltal a haj
fényesebb lesz.
- Használat előtt használjon hővédő spray-t
A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása
1.

A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva az 'ON / OFF' gombot 2 másodpercig) .

2.

Nyomja meg az 'ON / OFF' gombot a kívánt
hőmérséklet kiválasztásához. Válasszon különböző
hőmérsékleteket a haj minőségének megfelelően. A
speciális hőmérsékleti beállításokat a
fenti Hajtípusokhoz javasolt hőmérsékletek
részlegben említjük.

3.

A hőmérséklet beállítása után, a fény villogni fog és a
készülék gyorsan felmelegszik a
beállított hőmérsékletre. Akkor kezdje el használni az eszközt, miután a fény már
nem villog.

4.

Használatkor ne hagyja túl sokáig egy helyen az eszközt, ezáltal a kitett hő miatt
sérülhet a haj.

Hajegyenesítés: válassza szét a haját, ossza meg több részre, úgy, hogy mindegyik részt
5 cm-nél keskenyebbre hagyja. Helyezze a hajvasaló-t a kiválasztott haj részhez, tartsa
szilárdan a haj végét és húzza a vasalót végig. (Ha göndöríteni szeretné a haját, kissé
forgassa el a vasalót/ ha egyenes hajat szeretne, ne forgassa el azt.)
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Göndörítés: válasszon egy hajrészt, tegye a göndörítőt arra a helyre, ahol szeretné, hogy
a hullámok induljanak. Tekerje a haját a vasaló körül, majd húzza a vasalót a hajvégek
felé. Ismételje meg ezt a lépést az összes göndöríteni kívánt hajrésszel.

HAJGÖNDÖRÍTÉS LÉPÉSEI;

VASALÓ POZÍCIÓJA
Emelje a vasalót a fejéhez mértek kb 45fokos szögben, úgy hogy a
jobb oldalon a vas felfelé, a jobb könyök kifelé és a testétől távol
áll.
BAL OLDALI POZÍCIÓ
A bal oldalon a vas hegye lefelé áll, emelje fel a könyökét a feje
felé, és tartsa a tartsa a vasalót a fejétől 45 fokos szögben.

GÖNDÖRÍTÉS ELKEZDÉSE
Ha a haját a lapok közé helyezte, forgassa
el a vasalót úgy, hogy a tükörben lássa a vasaló
vezetőoldalát.
GÖNDÖRÍTÉS A BAL OLDALON
Tartsa a könyökét a feje fölé, miközben a tükör irányába
forgatja a vasalót.
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HULLÁMOK BFEJEZÉSE
Mindig a vasaló felső felébe csavarjon. A jobb oldalon ez a
vasaló hegyét érinti.

BAL OLDAL BEFEJEZÉSE
Csúsztassa le a vasalót lassan és egyenletesen tükör alsó
sarka felé.
TIPPEK:
-

A laza hullámokért nagy részeket csavarjon
A szoros, apró hullámokért kis részeket csavarjon
Ha csapott frufru göndörítéséhez helyezze el egy dőlt szögben a vasalót
A szög, amiben a haját tartja talán a legfontosabb eleme a göndörítésnek.
Hasonló szöget alkalmazzon mindenhol, így egyenletes eredményt érhet el.
Vízszintesen göndörítsen a nagy hullámokhoz. Óriási hullámok esetén tartsa
teljesen a vízszintesen a vasalót, így nagyobb hullámokat érhet el.
Ismételje meg, ahányszor szükséges
Használat után nyomja meg az ON / OFF gombot a készülék kikapcsolásához.
A göndörítés befejezése után a hajzselé vagy a hajformázó víz használata sokkal
tartósabbá teszi a frizuráját, a hajápolóolaj használata pedig fényesebbé teszi
azt. Kérjük, várjon, amíg a vasaló teljesen lehűl, majd figyelmesen csomagolja be
azt.

FIGYELEM
1. A hajformázás után győződjön meg arról, hogy a haja ne érintkezzen vízzel.
2. Ne használjon fésűt a frizura elkészítése után. Ha szükséges, fésülje át a haját az
ujjaival.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a további biztonság érdekében, a
készülék 60 percnyi folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Ha ezen idő után folytatni
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kívánja a készülék használatát, akkor egyszerűen nyomja meg a bekapcsolási gombot a készülék
újbóli bekapcsolásához.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS
• Tárolásra való csomagolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt-e.
• Használjon egy kis rongyot vagy tisztítószert a lapok tisztításához.
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
• Ne használja és ne tárolja a terméket fürdőszobában vagy magas nedvességtartalmú
helyiségben.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
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.

További részletekért látogasson el a weboldalunkra:
https://(insert your local site)/
Nézze meg különleges ajánlatainkat, és vegye igénybe az általunk kínált előnyöket.

PRODUCT NAME: TWISTLINE
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG:KÍNA
IMPORTŐR: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Ha többet szeretne megtudni, keressen fel bennünket a (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) számon
vagy (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) e-mail címen
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