MEGA STYLE HULLÁMOSÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Mega Style hullámosítót! A háromágú hullámosító kiváló otthoni
szépségápolási készülék. Kényelmes a fogása, és egyszerűen készíthető vele hullámos, laza és profi
S-hullámok, amelyek egész nap kitartanak. Minden hajhoz - legyen rövid vagy hosszú; vastag- vagy
vékonyszálú, ez a háromágú hullámosító csodákra képes. Két hőmérsékleti beállítással rendelkezik:
170°C és 220°C, attól függően, hogy melyik megfelel az Ön haja igényeinek. A Mega Style
hullámosító negatív töltésű ionokat hoz létre, amelyek lágy, fényes hullámokat alkotnak kócosodás
nélkül.

Első használat előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. Fontos biztonsági
figyelmeztetéseket talál benne a hajcsavaróra vonatkozóan.

Csomag tartalma:
1 x 3 ágú hajcsavaró
1 x használati útmutató

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Névleges feszültség: 110V ~ 240V
Névleges frekvencia: 50 Hz – 60 Hz
Névleges teljesítmény: 45 W

Hőmérséklet-beállítás: 170°C - 220°C
Felmelegedési idő: 28 mp
Kábelhossz: 200 cm

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
VIGYÁZAT: elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek esetén, mindig be kell
tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:
1. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója. Ha a
csatlakozó, a tápkábel vagy a termék sérült, ne használja. A veszélyek elkerülése
érdekében cseréltesse ki abban az üzletben, ahol vásárolta, vagy kérje ki szakszerviz
segítségét.
2. Ne takarja le a készülék nyílásait, valamint ne tegye puha felületre, például ágyra vagy
párnára, ahol a nyílásai elzáródhatnak.
3. Ne tegye olyan helyre vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan beleeshet kádba
vagy mosogatóba.
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A készüléket ne érje víz, és ne is kerüljön kád, mosogató vagy más vizet tartalmazó
edény közelébe. Ne használja víz közelében.
Tartsa távol a bőrétől az égési sérülések elkerülése érdekében. Ne nyúljon működés
közben a készülék forró felületeihez.
Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a csöveket.
A termék nem vízálló.
Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre, magas hőmérsékletű helyektől távol
tartandó.
Húzza ki a konnektorból használat után. Bekapcsolt állapotban ne tárolja. Várja meg,
hogy kihűljön mielőtt elrakná, tárolja száraz helyen. Lehűlés nélkül nem tárolható.
A készüléket nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel vagy megfelelő tapasztalat vagy tudás hiányában, kivéve, ha ezen
személyek biztonságáért és jóllétéért felelős személy felügyeli a készülék használatát. A
gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket
gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el.
Bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül a hajcsavarót, fokozott
felügyeletre van szükség, ha a hajcsavarót gyermekek közelében vagy gyermekek
használják.
Hívja fel a gyermekek figyelmét, hogy ne érintsék meg a készülék forró részeit.
Ne húzza, csavarja vezetéket és ne tekerje a hajcsavaróra.
Ne használja csavart, tört vagy sérült kábellel.
Ha nem használja vagy tisztítani szeretné, nem szabad bekapcsolni a készüléket.
Forró felületektől tartsa távol a készüléket és annak kábelét. Ne használja tűz közelében
vagy magas hőmérsékletű helyeken.
A munkafelületek védelme érdekében a haj formása közben mindig helyezze a készüléket
hőálló felületre.
Tilos a készüléket vizes kézzel vagy hajjal használni.
Meghibásodás és/vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a javítását, gondoskodjon a termék
helyi törvényeknek megfelelően történő ártalmatlanításáról.

20. A nem megfelelő használatból vagy kezelésből eredő károkért felelősséget nem
vállalunk.
21. Tartsa tisztán a fűtőlapokat.
22. Ne használható műhajon.
23. Kerülje a bőrrel, az arccal és a nyakkal való érintkezést. Égési sérülés veszélye!
24. Ne vigyen fel hajápoló terméket közvetlenül a készülékre. Ne permetezzen rá vizet vagy
más anyagot.
25. Használat közben a készülék felforrósodhat, tartsa távol nem hőálló felületektől, ne
hagyja ruhák, papír vagy más éghető tárgy közelében, és ne takarja le.

TERMÉK RÉSZEI
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Hullámosító ágak
Fogásbiztos végek
Biztonsági támasz
Működést visszajelző fény
220°C-os beállítás vastag hajra
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170°C-os beállítás vékony és puha
hajra
Kapcsoló
360°-ban elforgatható kábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik-e a címkén feltüntetett névleges
feszültséggel.
MEGJEGYZÉS: Az első használat alkalmával füstöt és enyhe szagokat észlelhet. Ez természetes
jelenség és hamar megszűnik.
HASZNÁLAT ELŐTT
1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csomagolóanyag eltávolításra került-e.
2. Törülközővel szárítsa meg a haját és fésülje ki.
3. A készülék használata előtt a haja legyen teljesen száraz.
Megjegyzés: Ne használja a készüléket a haj szárítására, kizárólag hullámosításra használható.
Használata:
1.
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Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.
Állítsa a kapcsolót 220°C beállításra a bekapcsoláshoz. A működést visszajelző fény
világítani kezd.
Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze a kapcsolót, ha a tápellátás jelzőfény nem világít,
a készülék nincs bekapcsolva.
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet 170°C és 220°C között állíthatja be. A
készülék gyorsan felmelegszik, és másodpercek alatt eléri a beállított hőmérsékletet.

RÖVID ÚTMUTATÓ:
A legjobb eredmény hajszárítás után érhető el. Kezdje egy 2,5 cm széles és legfeljebb 1 cm
vastag hajtinccsel. Helyezze a haját a készülékbe, kezdje a hajtövek közelében. Ha készen van,
engedjen a fogó szorításán és hagyja kicsúszni belőle a hajtincset. Ismételje, amíg el nem éri a
kívánt frizurát.

Megjegyzés:
Ha lazább, beach-hullámot szeretne, kezdje a haj gyökereitől távolabb.

-

Ha vintage-hullámokat szeretne, kezdje a hajgyökerekhez egészen közel.
Ne húzza végig a hullámosítót a haján. A hullámosítót mindig csak egy adott
hajszakaszon használja.
Tartsa 4-5 másodpercig összenyomva, majd engedje el. Az első hullám
létrehozásához nyomja össze a haján a kezdőpontnál néhány másodpercre.
Ne használja egy helyen túl sokáig. Ha jó hőhőmérséklet van beállítva, akkor 4-5
másodpercnek elégnek kell lennie.
SOHA ne tartsa összenyomva több mint 10 másodpercig, különben károsodhat a
haja.
Folytassa tovább a haj 2,5 cm-es szakaszain. A hosszú folytonos hullámok
elkészítésének trükkje az, hogy az előző hullám végéhez illesztjük a következő
hullám kezdetét.

FIGYELMEZTETÉS: az ágak működés közben nagyon forróak. Az égési sérülések elkerülése
érdekében tartsa távol a bőrétől.
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Ha elkészült, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból.
Tökéletesítsen a haján. Amint kész a formázással, fújja át hajlakkal, hogy tartósabb
legyen.
Tippek:
A természetesebb megjelenés érdekében fésülje át ujjaival a hullámokat, hogy
fellazuljanak, vagy lógassa lefelé a fejét és a rázza meg párszor a hullámok
szétválasztásához.
Ha még több textúrára vágyik, permetezzen sóoldatot a hajára és rázza fel a
hullámokat egy kicsit a kezeivel.
Ha inkább retró külsőre vágyik, ne bántsa a hullámokat, csak rögzítse hajlakkal.

LÉPÉSENKÉNTI ÚTMUTATÓ:

Válasszon le egy kb. 2,5-4 cm széles hajtincset

Helyezze a készülék alsó és felső lapjai közé. Legyen legalább 2cm a
fejbőrétől.

Zárja össze a hullámosítót és tartsa zárva körülbelül 5 másodpercig.

Ezután vigye lejjebb és helyezze az első ágat az utolsó hullámba, így a
hullámok csatlakozni fognak és folytonosak lesznek.

Haladjon így lefelé, hogy az első ág mindig az utolsó hullámba kerüljön.

Haladjon tovább lefelé, amíg a tincs végére nem ér. A hajvégeket egy hosszú
szárú fésű segítségével tudja tovább lágyítani.

A hullámok legyenek folytonosak és egyenletesek.

Kezdje újra a műveletet fentről, válasszon le egy kb 5cm széles hajtincset
2cm-re a fejbőrtől, tartsa a készüléket kissé dőlten és kerülje a durva
eltérések kialakulását a fejtető körül.

Ellenőrizze, hogy a haj benne legyen a hullámosítóban és az ágak között fusson
végig. Mivel a fűtőlapoknak éle van, mindenképpen dőlten használja, hogy ne
keletkezzenek éles eltérések.

A fejtetőtől való távolság lágy külsőt kölcsönöz.
VIGYÁZAT: Tartsa távol a hullámosító ágait bőrétől. A hullámsító
használata előtt a haja legyen tiszta, száraz és fésült. Hőkezelést vagy
hővédő szérumot még nedves hajon alkalmazzon.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•
•
•
•
•
•

A tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja teljesen lehűlni.
Ne szerelje szét a készüléket
Ne mossa le a készüléket és ne hagyja elázni
Tisztításához ne használjon súroló- vagy tisztítószereket. Tisztításához ne használjon
alkoholt vagy oldószert.
Ha tisztításra kerül sor, húzza ki az áramforrásból, hagyja teljesen kihűlni és törölje le egy
ronggyal.
Ne érje víz vagy más folyadék.

HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
A készülék nem kapcsol be

LEHETSÉGES OK
A készülék nincs bekapcsolva
A csatlakozó nincs
megfelelően bedugva a fali
aljzatba
Sérült fali csatlakozó

A tápkábel sérült.

Füstöl a haj vagy a készülék

Hajápoló termékek vannak a
haját (spray, hab vagy zselé)

Nem a várt eredményt kapta

Túl sok hajat tett egyszerre a
készülékbe
Lehet, hogy túl sokáig vagy túl
rövid ideig tartotta befogva a
haját.

MEGOLDÁS
Állítsa a kapcsolót 220°C
állásra.
Helyezze be a dugót
megfelelően a fali aljzatba
Csatlakoztassa a készüléket a
megfelelően működő fali
aljzathoz
A tápkábel cseréjét a veszély
elkerülése érdekében
felhatalmazott szervizre vagy
képzett szakemberre kell
bízni
Normális jelenség. Ne
használjon olyan hajápolási
termékeket, amelyek nem
alkalmasak magas
hőmérsékleten történő
kezelésre. Ne használjon
zselét vagy waxot. Csak
kifejezetten erre a célra
készült termékeket
használjon.
A hajtincs legyen 2,5 cm
széles és 1cm-nél ne legyen
vastagabb.
A definiáltabb hullámokhoz
egy kicsit tovább szükséges
kezelni.
Rövidebb hullámosítással
lazábbak lesznek a hullámok,
a hosszabb ideig tartó
hullámosítással pedig
definiáltabbak.

TÁROLÁS: Tárolás előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból és hagyni kell kihűlni. A
készüléknél lévő csatlakozási pontnál ne húzza vagy feszítse a kábelét. Tárolás közben a
tápkábelnek szabadnak kell lennie, szűk kanyarok és gyűrődések nélkül. Az eszköz biztonságos,
száraz helyen tárolandó, gyermekektől elzárva.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése;
az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának
előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék
biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.
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