
TWISTLINE 
Hajsütővas és hajkiegyenesítő 2in1

MODEL: QL-105  

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
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Köszönjük, hogy megvásárolta a Twistline hajsütővasat és hajegyenesítőt.  
A Twistline hajsütővas és hajsütővas egy forradalmi fodrászati eszköz, amely segít 

bármilyen fürt és göndörség létrehozásában, de a hajadat is kiegyenesítheted vele. A 
dús fürtök létrehozása mostantól legfeljebb 10 percet vesz igénybe. Ráadásul a 

hullámok akár három napig is kitartanak!  

ELŐNYÖK 

1. Bármilyen fürtöket, retró hullámokat, volumenes vagy tengerparti 
hullámokat, pajkos fürtöket... Bármilyen divatos frizurát létrehozhatsz 
otthonod kényelmében, kevesebb mint 10 perc alatt.

2. A hajsütővas kevesebb mint egy perc alatt 230 °C-ra melegszik fel.
3. A hajsütővas nanokerámia és titán felülettel van ellátva a legjobb eredmények 
érdekében. A hajad selymesen puha és gyönyörűen fényes lesz.
4. Ráadásul a szalonok hajsütővasaihoz hasonló hőteljesítménnyel büszkélkedhet. 
A 140 és 230°C közötti professzionális hőmérséklet-szabályozással bármilyen 
hajtípust kezelhet.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Kettős feszültség: 110-240 V 
Teljesítmény: 40 W  
Frekvencia: 50/60 Hz 
Maximális hőmérséklet: 230 °C  
Minimális hőmérséklet: 140 °C  

Anyag: alumínium, titán, akrilnitril-
butadién-sztirol  
Kábel hossza: 2,5 m   
Öt hőmérsékleti beállítás  
360°-os forgatható kábel   
Hőmérséklet-tartomány: 140-230 °
C A CSOMAG TARTALMAZ

1x Twistline hajsütővas és vasaló   1x felhasználói kézikönyv 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Ezt az elektromos készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad 
használni. Tartsa meg későbbi használatra.  
Mint a legtöbb elektromos készülék esetében, ennek a terméknek az elektromos részei 
akkor is feszültség alatt maradnak, ha a készülék ki van kapcsolva. Hogyan csökkenthető 
az áramütés okozta halálozás kockázata:  

- Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a terméket fürdés vagy zuhanyzás közben.
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- Ne helyezze vagy tárolja ezt a készüléket olyan helyen, ahol az a fürdőkádba 
vagy mosdókagylóba eshet.
- Ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez, 
ha vízbe esett. Azonnal húzza ki a készüléket.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

Hogyan csökkenthető az égési sérülések, tűz és áramütés veszélye: 

- A készüléket csak olyan tápegységhez csatlakoztassa, amely megfelel a termék 
névleges feszültségének.
- Ezt a készüléket nem szabad gyermekeknek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve nem kellő tapasztalattal és 
ismeretekkel rendelkező személyeknek használniuk, kivéve, ha a biztonságukért 
felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó 
utasításokat kaptak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és 
karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a vasalót, ha be van dugva. Szoros felügyelet 
szükséges, ha a vasalót gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében 
használják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a gyerekek hajvasalót 
használnak.
- A vasalót mindig úgy helyezze el, hogy a tápkábel lefelé mutasson.
- Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy más, fokozott páratartalmú 
helyen.
- Ne húzza, csavarja vagy forgassa a vasalózsinórt.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megcsavarodott, meghajlott vagy más 
módon sérült.
- Ezt a készüléket tisztítás közben vagy használaton kívül soha nem szabad 
bekapcsolni vagy konnektorba dugni.
- Tartsa a kábelt távol a fűtött felületektől.
- A készüléket mindig tűzálló alátétre helyezze, hogy elkerülje a munkafelület 
sérülését.
- Ez a készülék csak háztartási száraz használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene, ha a padlóra 
esett, ha megsérült, ha a szabadban maradt, vagy ha vízbe esett.
- Ne próbálja meg módosítani vagy javítani. Bármilyen javítást csak szakképzett 
szakember végezhet.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és 
gondoskodjon arról, hogy a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően 
ártalmatlanítsák.



4 

• Nem vállalható felelősség az ezen utasítások be nem tartása vagy egyéb 
nem megfelelő használat vagy kezelés által okozott károkért.

FIGYELEM! A polietilén zsákok, amelyekbe a terméket csomagolják, veszélyesek 
lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék csomagolását gyermekek 
számára elérhetetlen helyen tartsa. Ezek a táskák nem játékszerek.   
FIGYELEM! Ne használja ezt a készüléket mosogatóban, kádban vagy más tartályban 
lévő víz közelében.   

RÉSZVÉTEL

1. Vasalási felület
2. Hőmérsékletet jelző LED-ek
3. Rögzítő zár
4. Kapcsoló és hőmérséklet-
szabályozó
5. Forgó tápkábel
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AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET MINDEN HAJTÍPUSHOZ 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék használata előtt a hajnak száraznak és kifésültnek kell lennie. A hajvasaló 
használata nedves hajon károsíthatja azt. A bőr sérülését is okozhatja. 
  
Tippek és tanácsok: 

- A készülék használata előtt először mossa meg a haját, és használjon 
kondicionálót. A hajad fényesebb lesz utána.
- Használat előtt használjon hővédő spray-t a hajára.

A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása 

1. Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gomb két másodpercig történő 

nyomva tartásával.

HŐMÉRSÉKLET 
BEÁLLÍTÁSA  

HAJTÍPUS 

1 (140 °C)  Finom, sérült vagy 
vegyileg kezelt haj  

2 (160 °C)  Enyhén szőkített haj

3 (180 °C)  Festett vagy sötét 
haj

4 (200 °C)  Normál vagy 
enyhén hullámos 
haj

5 (230 °C)  Sűrű, hullámos és 
göndör haj
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2. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot a kívánt
hőmérséklet. A haj minőségétől függően válassza ki a megfelelő
hőmérséklet.
A konkrét hőmérsékleti beállításokat lásd a fenti szakaszban.
fejezet "Ajánlott hőmérséklet az egyes hajtípusokhoz
haj".
3. A hőmérséklet beállítása után a LED villogni kezd, és a készülék
A készülék egy pillanat alatt felmelegszik a kiválasztott hőmérsékletre. Amint a LED
megszűnik villogni, elkezdheti használni a készüléket.
4. Alkalmazáskor ne maradjon túl sokáig egy helyen, mert könnyen károsíthatja a 
haját.

A haj kiegyenesítése: ossza a hajat egyes részekre; minden egyes résznek keskenyebbnek 
kell lennie, mint 5 cm. Helyezze a hajvasalót a haj tövéhez. Fogja meg erősen a 
hajvégeket, és vasalja végig a haj teljes hosszát - a hajtövektől a hajvégekig. (Ha göndör 
hajat szeretne, fordítsa el kissé a vasalót; ha egyenes hajat szeretne, ne fordítsa el.)

A haj göndörítése: válassza ki a kívánt hajszakaszt, helyezze a hajsütővasat oda, ahol 
hullámokat szeretne létrehozni, tűzze a hajat a görgők közé, tekerje a kiválasztott 
tincset a felső görgő köré, majd menjen a hajvégek felé. Ismételje meg ezt a 
folyamatot a többi hajszálon, amelyet göndöríteni szeretne.   
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FÜRTÖK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: 

VAS HELYZET 
Tartsa a vasalót 45 fokban a fejéhez képest. A vasaló 
tetejének a jobb oldalon felfelé kell mutatnia, és a jobb 
könyöknek kissé kifelé kell fordulnia.   

A BAL OLDALI POZÍCIÓK  
A vasaló alsó részének a bal oldal felé kell mutatnia. A bal 
könyökének a feje fölött kell lennie, hogy a vasaló 45 fokos 
szöget zárjon be.  

ELKEZDÜNK PÖRÖGNI.  
Miután a hajat a 
tányérokat, fordítsa a hajsütővasat hátrafelé, hogy a tükörben 
a segédoldalt láthassa.   

LÖVÉS A BAL OLDALRA  
Tartsa a könyökét a feje fölé, és közelítsen a 
tükörhöz. 

FILMEZÉS VÉGE  
Mindig kövesse a hajsütővasnak azt az oldalát, amelyik 
felül van. Használja a hegyet a jobb oldali mozgás 
irányításához. 

BEFEJEZŐ MUNKA A BAL OLDALON  
Lassan, sikló mozdulatokkal mozgassa a haján a 
göndörítővasat a tükör alsó sarka felé.  
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TIPPEK ÉS TANÁCSOK: 

- Ha finom hullámokat szeretne, tekerje a haját egy nagyobb henger köré.

- Ha merész hullámokat szeretne, tekerje a haját egy kisebb henger köré.

- Az oldalsó göndörség létrehozásához vigye be a hajsütővasat ferdén, úgy, hogy a haj oldalsó részén a 

göndör fürtök lazák legyenek.

- Nagyon fontos, hogy milyen szögben tartja a hengert. Tartsa meg ugyanazt a szöget az egész fejen, hogy a 

haj megjelenése egységes legyen.

- Ha volumenes hullámokat szeretne, göndörítse vízszintesen a haját. Ha igazán merész hullámokat szeretne, 

tartsa a hajsütővasat teljesen vízszintesen. Ezáltal a fürtök nagyobbak és dúsabbak lesznek.

- Ismételje meg a folyamatot szükség szerint.

- Használat után kapcsolja ki a készüléket a "ON/OFF" gomb megnyomásával.

- A még jobb eredmény érdekében használjon hajformázó gélt vagy speciális hajformázó spray-t a 

hajformázás után. A hajolaj használata még több fényt ad a hajának. Várja meg, amíg a készülék teljesen 

kihűl, mielőtt elrakja.

MEGJEGYZÉS 

1. Formázás után győződjön meg róla, hogy a haj nem érintkezett vízzel.
2. Ne használjon fésűt a hajformázás után. Ehelyett azt javasoljuk, hogy egyszerűen 
futtassa végig a kezét a haján.

AUTOMATIKUS LEÁLLÁS 
A felhasználó biztonsága érdekében ez a készülék automatikus kikapcsolási 
funkcióval van felszerelve. Ha a készüléket 60 percnél hosszabb ideig folyamatosan 
használja, akkor az idő letelte után automatikusan kikapcsol. A készülék 
használatának folytatásához az idő letelte után egyszerűen nyomja meg a gombot, 
és kapcsolja vissza a készüléket.   
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt, mielőtt 
újra bekapcsolja.
- A vasaló tisztításához használjon ruhát.
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- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja vagy tárolja ezt a terméket fürdőszobában vagy más magas 
páratartalmú helyiségben.

A termék újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó utasítások 
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad 
más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékkezelésből 
eredő negatív környezeti és emberi egészségügyi hatások elkerülése érdekében 
ezt a terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, amely elősegíti a 
következőket  
az anyagi erőforrások újrafelhasználása. Ha használt terméket szeretne 
visszavinni, kérjük, használja a gyűjtőpontot, vagy lépjen kapcsolatba azzal a 
kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a 
terméket, és továbbadhatja környezetbarát újrahasznosításra.  
 Ez a címke a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó 
európai uniós jogszabályok követelményeinek.  

Pro bližší produktové informace navštivte naši webovou 

stránku https://(sem vložte odkaz)/   

Podívejte se na naše speciální nabídky a využijte všech výhod, které nabízíme.

Chcete-li se dozvědět více informací, zavolejte nám na číslo (SEM VLOŽTE ČÍSLO) nebo napište na e-mailovou 
adresu (SEM VLOŽTE E-MAILOVOU ADRESU).  

NÁZEV VÝROBKU:  TWISTLINE   

ZEMĚ PŮVODU:  ČÍNA 

DOVOZCE:  HS plus d.o.o.   HS plus d.o.o.   

Gmajna 10, 1236 Trzin  


