Magic Steaming Iron
Használati utasítás

Magic Steaming Iron gőzölős hajvasaló

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM – A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA FÜRDŐKÁD, ZUHANYZÓ,
MEDENCE VAGY OLYAN DOLGOK MELLETT, AMELY VIZET VAGY EGYÉB
FOLYÉKONY ANYAGOT TARTALMAZNAK!
Ez a termék nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhanyzóban történő
használatra!

HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL!
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A készüléket ne hagyja őrizetlenül, ha be van kapcsolva!
Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja!
Ne öntsön a berendezésre vizet vagy egyéb folyadékot! Ne merítse vízbe vagy egyéb
folyadékba a készüléket!
Ne helyezze a készüléket puha anyagokra, műanyagra vagy bármilyen egyéb olyan
felületre, amely érzékeny a magas hőfokra!
Minden használatakor győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett
feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva!
Igyekezzen elkerülni, hogy a készülék forró kerámia része az arcához, nyakához vagy
fejbőréhez érjen!
Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré! Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy
található-e rajta sérülés!
A sérült tápkábel veszélyes lehet! Ha sérülést tapasztal az egységen, azonnal hagyja abba
a használatot és lépjen kapcsolatba velünk a javítás vagy készülékcsere miatt, hogy
elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását!
Ne érintse meg a készülék kerámia részét használat közben, amikor az forró!
Ne használja a készüléket a rendeltetési használattól eltérő módon!
Ne töltsön a IONCSERÉLT / DESZTILLT vízen kívül más folyadékot a tartályba, különben
elromolhat a készülék! Amennyiben csapvizet vagy egyéb folyadékot használ, az
jelentősen csökkentheti a készülék élettartamát, amelyre a garancia nem terjed ki
(vízkövesedés, egyéb szennyeződések)

A TARTÁLY MEGTÖLTÉSE:
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1.

LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a készüléket áramtalanította, kihúzta a konnektorból.

*Ne kísérelje meg a tartály töltését, ha a készülék be van kapcsolva
vagy forró!

2. LÉPÉS: Vegye ki a tartályt a készülékből a Kioldó gomb segítségével.
(lásd 1. ábra)

3. LÉPÉS: A tartályt tartsa fejjel lefelé a kezében és óvatosan húzza fel a
kis fülnél fogva a fekete gumi tömítést, amíg kinyílik a tartály. (Ne
húzza erősen, különben a tömítés megsérülhet!)
(lásd: 2. ábra)

4. LÉPÉS: Töltse meg a 3. ábrán látható módon a tartályt IONCSERÉLT /
DESZTILÁLT vízzel, majd helyezze vissza a tömítést és győződjön meg
róla, hogy az jól záródik! Túltöltés esetén a felesleges vizet törölje le
egy tiszta ruhával.

5. LÉPÉS: Helyezze vissza a tartályt a készülékbe a 4. ábrán látható
módon. A tartály tetején egy nyíl látható. Helyezze egy vonalba ezt a
nyilat a készüléken található nyíllal, majd a nyilak oldalán a tartályt
nyomja be a helyére.

6. LÉPÉS: Ezután a másik oldalát is pattintsa a helyére. (lásd 5. ábra)
Egy kattanást fog hallani, ha megfelelően illesztette a tartályt a
készülékhez.

GŐZÖLŐ FUNKCIÓ:
A készülék hátulján található a gőzkieresztő tárcsa, amely három állással rendelkezik.
1. funkció – Nem gőzöl
2. funkció – Közepes gőzölés
3. funkció – Erős gőzölés
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A gőzölés elkezdéséhez állítsa a gombot a megfelelő pozícióba!

*VIGYÁZAT: A gőzölés funkció csak 100 °C felett aktiválódik!

Ahogy elkezdi a használni a készüléket, gőz kiáramlását fogja
tapasztalni a kerámia felületen található nyílásokon keresztül.

JELLEMZŐK:

1 – EXTRA SZÉLES TURMALIN LEMEZEK
2 – 2.5 MÉTER EXTRA HOSSZÚ PROFESSZIONÁLIS HŐÁLLÓ TÁPKÁBEL
3 – 360 FOKOS FORGATHATÓ TÁPKÁBEL
4 – DIGITÁLIS ZÖLD LÁMPA KIJELZŐ
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5 – DIGITÁLIS LED HŐFOKJELZŐ 235 °C-IG
6 – HŐFOKBEÁLLÍTÓ GOMB
7 – BE- ÉS KIKAPOLCSÓ GOMB
8 -5 GŐZ KIÁRAMLÓ NYÍLÁS
9 – VÍZTARTÁLY
10 – ZÁRKIOLDÓ KAPCSOLÓ
11 – 3 FOKOZATÚ GŐZBEÁLLÍTÁSI KAPCSOLÓ
12 – LEMEZEK ÖSSZEZÁRÁS KAPCSOLÓ TÁROLÁSHOZ ÉS UTAZÁSHOZ
13 – VÍZTARTÁLY ZÁR GOMBJA
14 – HŐÁLLÓ VÉG
BÁRMILYEN ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL MŰKÖDTETHETŐ
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS 1 ÓRA INAKTIVITÁS UTÁN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Használat előtt győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócmentes!
Töltse meg a tartály a kívánt mennyiségű IONCSERÉLT/ DESZTILÁLT vízzel!
Használat előtt távolítsa el a sárga védőréteget a készülékről!
Csatlakoztassa a hálózati aljzathoz a készüléket, majd tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló
gombot.
A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot, a LED-es
futófény megáll. Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.
1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.
HAJVASALÁS MENETE:
1. LÉPÉS: Készítse elő a haját. Győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócmentes!
2. LÉPÉS: Az információ középhosszú és vállig érő hajra vonatkozik. Válasszon le hajából egy
kb 5 cm vastagságú tincset, a gyökereknél a tincset tegye a lapok közé és enyhén
lenyomva húzza végig a hajvasalót haján.
3. LÉPÉS: Ismételje meg a mozdulatot minden tincs esetén, amíg a haja egyenes, puha és
selymes nem lesz.
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HAJGÖNDÖRÍTÉS MENETE:
A hajvasaló a lekerekített széleinek köszönhetően göndör fürtök és lágy hullámok elkészítésére is
alkalmas.
1. LÉPÉS: Készítse elő a haját. Győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócmentes!
2. LÉPÉS: Válasszon le egy kisebb tincset a hajából és helyezze a hajvasaló lapjai közé. A
tincsek vastagságát szabályozhatja aszerint, hogy milyen nagyságú hullámokat szeretne
elérni.
3. LÉPÉS: Tekerje el a csuklóját, amelyikben a készüléket tartja, kb félig, aztán húzza meg és
újra tekerje. A tengerparti hatás eléréséért hagyja ki a hajvégeket a folyamatból. Ismételje
meg minden hajtincsnél a mozdulatokat.
4. LÉPÉS (OPCIONÁLIS): Kövesse a 3. lépésben leírtakat, de a szorosabb göndör tincsek
eléréséért a tincsek közepétől tekerje haját a készülék köré és végezzen olyan mozdulatot,
mintha hajgöndörítővel dolgozna.
TIPP: Néhányan az arcuk közelében lévő tincseket ellentétesen irányba történő forgatással
göndörítik be.

5. LÉPÉS: Ujjaival túrjon bele hajába és rázza meg a fejét, hogy szétszedje a göndör tincseket.
Javasolt hőfokbeállítások

Hajtípus

Alacsony – 150  °C

Töredezett, vékony szálú hajra

Magas – 235  °C

Vastag, ellenálló és durva hajra

Közepes – 190  °C

Normál hajra

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
Győződjön meg róla, hogy a készüléket kihúzta a hálózati feszültségből és teljesen kihűlt. Hogy a
készülék hatékonyságát megőrizze, használat után törölje át egy nedves ruhával! Ne használjon
erős tisztítószereket, különben a készülék károsodhat!

SZERVIZ ÉS GARANCIA:
Külön garancialevél nem kerül kiállításra, a számla egyben garancialevél is. A számla kiállítási
dátumától veszi kezdetét az 1 éves garancia.
A termék ellenőrizve lett és sérülésmentes. Garanciát vállalunk a termék bármely olyan hibájáért,
amelyet anyaghiba vagy szerelési hiba okoz a vásárlás eredeti időpontjától kezdődő garancia
időszak alatt. Ha a termék a szavatossági idő alatt tönkremegy, a hibát kijavítjuk vagy kicseréljük a
hibás alkatrészt, amennyiben a vásárló bizonyítani tudja vásárlását. Ha a víztartályban egy kis
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vizet talált, az teljesen normális, mivel minden termékünket 100%-osan teszteljük a
minőségellenőrzés folyamata közben.

HIBAJELENSÉGEK
Csöpög a víz a tartályból:
Előfordulhat, hogy ha a hajvasaló gőzölős funkcióját úgy használják, hogy az nem melegedett fel a
maximumra hőfokra, akkor nagyobb az esély a szivárgásra (mivel a víznek "nincs ideje" gőzzé
válni). A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot, a
LED-es futófény megáll. Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.
Felhasználási javaslatunk:
1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.
Amennyiben ezután is úgy érzi, hogy a készülék nem megfelelően működik, visszaküldheti
részünkre és kérhet cserét vagy a vételár visszafizetését.
Csak néha, vagy egyáltalán nem gőzöl:
A gőzölés nem mindig látszódik, előfordulhat, hogy csak megfelelő fényviszonyban látható a gőz,
ez azonban nem jelenti azt, hogy a készülék hibás / nem jók működik, amennyiben a tartályban
folyamatosan csökken a víz mennyisége, biztosan működik a gőzölős funkció.
Előfordulhat továbbá, hogy ha a hajvasaló gőzölős funkcióját úgy használják, hogy az nem
melegedett fel a maximumra hőfokra, akkor nem megfelelően üzemel (mivel a víznek "nincs ideje"
gőzzé válni). A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot,
a LED-es futófény megáll. Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.
Felhasználási javaslatunk:
1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.
Amennyiben ezután is úgy érzi, hogy a készülék nem megfelelően működik, visszaküldheti
részünkre és kérhet cserét vagy a vételár visszafizetését.
Modell: MD-S088
Névleges feszültség: 110-220V 50/60 Hz
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Teljesítmény: 50W
Származási hely: Kína
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