
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

3in1 forrólevegős fésű a maximális 
hangerőért



Köszönjük, hogy megvásárolta a 2 az 1-ben kefét: hajszárító és hajformázó. 
Mostantól pillanatok alatt meg tudja szárítani és formázni a haját anélkül, 
hogy károsítaná azt. A három lehetséges hőmérséklet-beállítás lehetővé teszi 
a megfelelő formázást a haj típusának és hosszának megfelelően, garantálva 
a tökéletes végeredményt. 

A kézikönyvben biztonsági utasításokat és fontos tippeket talál az új 
hajkefe használatához és ápolásához.

1 x hőkefe 
1 x használati utasítás 

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

● Tourmaline negatív ion technológia az egészségesebb hajért
● Ultra-könnyű készüléktest
● Csendes és erős 1000 W-os motor
● 60%-kal gyorsabb száradás
● 3 fúvási sebesség
● Kerámia fűtőelem

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

● Anyag: ABS, kerámia
● Szélesség: 0,60 kg
● Feszültség: 110 V - 240 V
● Teljesítmény: 1 000 W
● Kábel hossza: 160 c

A CSOMAG TARTALMAZ



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: 

A készülék helyes használata és biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy a 
felhasználó a használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. 
Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra. 

- A kefe/sörték területe forró, NE érintse meg ezt a területet, amikor az 
egység be van kapcsolva.
- Ha a készülék be van dugva, soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a 
készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékossággal élő személyek 
használják, vagy ha gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében 
használják, gondos felügyelet szükséges.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne használja, ha a termék bármely részén szemrevételezéskor repedés 
vagy repedés látható.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy ha a vezeték sérült. Ha a 
készülék nem működik megfelelően, először ellenőrizze a csatlakozót, majd 
ellenőrizze, hogy a fő áramellátás be van-e kapcsolva. Soha ne babráljon a 
készülékkel. Használja ki a csere lehetőségét, és szerezzen be egy új 
terméket.
- SOHA ne használja a készüléket vízben vagy más folyadékban.
- SOHA ne használja a készüléket fürdőkád, vízzel teli zuhanyzó vagy más 
nedves hely közelében. SOHA ne használja, ha a keze vagy a lába nedves.
- SOHA ne érintsen meg olyan elektromos készüléket, amely vízbe vagy más 
nedves helyre került. Kapcsolja ki az áramot a főkapcsolóból, majd húzza ki 
a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a hajszárító kefét az aeroszol közelében.
dobozok, spray-k vagy egyéb toalett eszközök
vagy más piperecikkek.
- Mindig ügyeljen arra, hogy használat közben ne égesse meg magát.
- Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne használja feszültségátalakítóval.
- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a 
készülék ki van húzva a hálózatból és teljesen lehűlt.



- Elektromos készülékeink beépített GFCI konnektorral vannak felszerelve. 
Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni, szükség szerint
ellenőrizze a GFCI visszaállító gombot és a DFCI csatlakozót.
- SOHA ne működtesse a készüléket a hátsó szűrő nélkül.
- SOHA ne zárja el a készülék szellőzőnyílását, és ne helyezze a készüléket 
puha felület közelébe vagy arra, hogy megakadályozza a szellőzőnyílás 
eltömődését.
- SOHA ne működtessen olyan elektromos készüléket, amelyet a szabadban 
hagytak vagy vízbe merítettek.
- Soha ne irányítson forró levegőt a szemébe.
- Ha a hajszárító kefe tartozékokkal van felszerelve, hagyja a kefét kihűlni, 
mielőtt a tartozékokat felhelyezné vagy eltávolítaná.
- Nem vállalunk felelősséget az ezen utasítások be nem tartása vagy egyéb 
nem megfelelő használat vagy kezelés miatt bekövetkezett károkért.

A KÉSZÜLÉK EGYES RÉSZEI: 

1. Hideg hegy
2. Nem eltávolítható kefefej
3. Innovatív szellőzőnyílások
4. Könnyű, ergonomikus kialakítás
5. Többféle hőmérséklet-beállítási 
mód
6. Professzionális forgatható zsinór



HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

● A bekötés előtt ellenőrizze a típustáblán feltüntetett feszültséget, és 
győződjön meg róla, hogy az megfelel a helyi feszültségnek.
● A kefe három sebességgel van felszerelve: alacsony, közepes és magas. 
Általában a nagy sebesség a durva szárításhoz és a vastagabb hajhoz, a 
közepes a finomabb hajhoz és a pontosabb szabályozáshoz a hajformázás 
során. A végső formázáshoz a végén használhatja az alacsony fokozatot.
● Hajszárításkor kezdje a fej hátsó részéből, és kövesse a hajszárítót.
az eleje felé.
● Ne irányítsa a légáramot hosszú ideig egy helyre.
● FIGYELEM: Alacsony sebességgel kezdje a munkát, hogy 
meghatározhassa a fejbőrének megfelelő hőmérsékletet.
● MEGJEGYZÉS: A kezdeti használat első néhány percében füstöt és enyhe 
szagot észlelhet, mindkettő normális, és gyorsan elillan.

MAGA A FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS: 

1. Törölközővel szárítsa meg a haját.
2. Bobby pins segítségével ossza a hajat 
megfelelő részekre.
3. A sima ecsetszárításhoz
helyezze a hajtöveknél, és fésülje a 
hajat a gyökerek felé a hajvégek felé.
4. Hogy elkerülje
a termék túlmelegedésétől, először 
kezdje alacsony fokozaton, és tesztelje 
a fejbőrének megfelelő hőmérsékletet.
5. Higiéniai okokból a készüléket tiszta 
hajon használja.
6. Soha ne öblítse ki a kefét víz alatt.



STÍLING TIPPEK:

A gyorsabb száradás érdekében: törölközőszáraz haj a felesleges víz 
eltávolításához, a legjobb eredmény érdekében fésülje át a nedves hajat fésűvel. 
Használjon hajcsatokat, hogy a hajat megfelelő részekre ossza a könnyebb 
formázás érdekében. 
Nagyobb volumenért: tartsa a kefét a töveknél, és csavarja meg. 
Fordítsa a végek felé. 
Sima, egyenes hajért. 
A vége felé. 
Hullámos végekre. 
Tartsa lenyomva 2-3 másodpercig. 
Göndörítés kifelé: helyezze a kefét a hajvégek alá, és tartsa 2-3 másodpercig, 
mielőtt kifelé göndörítené. 



KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS: 

● Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a hálózatból, és hagyja 
lehűlni.
● Rendszeresen ellenőrizze a kefe hátulján lévő levegőbeömlőnyílást/
szűrőt.
és távolítsa el a felgyülemlett szennyeződéseket. Ezek a törmelékek
korlátozhatja a légáramlást és károsíthatja a kefét.
● Soha ne használja a következő vegyszereket a termék tisztításához: 
hígítók, petróleumalkoholok vagy más gyúlékony anyagok.
Egyéb veszélyes vegyi anyagok.
● NE tekerje a kábelt a berendezés köré: ez a kábel kopását okozhatja.
● A tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.

A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ UTASÍTÁSOKAT: 

A termékek a legmagasabb színvonalú szabványok szerint készülnek, és kiváló teljesítményt 
nyújtanak, ha a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használják őket. 
Mivel termékeinkre egy év csere- és két év garancia vonatkozik, ha bármilyen problémája van, 
kérjük, forduljon hozzánk, a lehető leggyorsabban válaszolunk.



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a címke azt jelenti, hogy az EU egész területén ezt a terméket 
nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 
Az ellenőrizetlen hulladéklerakás okozta esetleges környezeti 
vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében, az anyagi 
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának ösztönzése 
érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa ezt a terméket. A 
használt berendezések visszaküldéséhez használja a 
visszaküldési és visszavételi rendszert, vagy lépjen kapcsolatba 
azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők képesek 
lesznek átvenni a terméket, és garantálják annak környezetbarát 
újrahasznosítását. 


