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Használati útmutató
HAJSIMÍTÓ KEFE
HM-3016

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, ismerkedjen meg a használati
utasítással. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az
útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG.
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg
vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől
távol.
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz
csatlakoztassa.
Figyelmeztetés
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok
megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat
tápfeszültségével.
• A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy
távirányító által.
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
• Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb
folyadékba.
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztításást tervezi,
minden esetben húzza ki a hálózatból és hagyja kihűlni.
• A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata.
Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz
munkatársaira.
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett
a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen
javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A
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jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz
munkatársaira.
A készüléket olyan helyen tárolja, ahol nincs magas páratartalom, sem
60 ºC-nál magasabb hőmérséklet.
A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
Soha ne használja a jelen készüléket állatok szőrének formázására.
Ne használja a készüléket nyílt seb, nap általi égési seb vagy hólyag
közelében. Tartsa a készüléket kellő távolságra a szemtől.
A gyártó nem tartozik felelősséggel a készülék és tartozékainak helytelen
használatából eredő károkért.
Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt
edény közelében.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fűtőelem
2. Kerámia bevonatú sörték a hajszálak csomósodása és sérülése ellen
3. Negatív ion-sugárzási pont
4. Markolat
5. A hőmérsékletet mutató LED kijelző
6. ON/OFF kapcsoló
7. Termosztát gombok
8. 360 °-ban elfordítható csukló tápkábellel
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
• Ez a készülék száraz és nedves haj (persze ne csöpögjön a hajból a víz)
formázására szolgál.
• Ajánlott hőmérséklet alkalmazása hajtípus szerint:
Erős, sűrű hajra: 180-200 °C
Átlagos hajtípusra: 150-180 °C
Ritka hajra: 120-150 °C
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
• Kapcsolja be az ON/OFF kapcsolót. A kijelzőn megjelenik a gyárilag beállított
180 °C hőmérséklet. A termosztát gombjai segítségével állítsa be a kívánt
hőmérsékletet. A megadott hőmérséklet eléréséig villog a fénydióda.
• Lassan fésülje ki a haját a hajtőtől a hajszálak végéig.
• A hajformázás után az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket.
• Megjegyzés: Amennyiben nem használja a készüléket, 60 perc után
önműködően kikapcsol.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból.
• A készüléket tisztítsa meg a hajszálaktól és lapos részeit törölje le nedves
ruhával.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Névleges feszültségtartomány
Névleges frekvencia
Névleges teljesítmény

HU

220-240 V
50/60 Hz
30 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG
KEZELÉSÉHEZ
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
MEGSEMMISÍTÉSE
A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások
megelőzésében is.
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi
vonatkozó alapkövetelménynek.
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