
HAIRCHIC™
5IN1 HAJFORMÁZÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1.  Tartsa lenyomva a »PUSH« (1)  gombot a hajformázón (2) és a fejet a szárításhoz (4) fordítsa el balra, amíg ka-
ttanást nem hall. 

2. Válassza ki a hőmérsékletet és a sebességet (3), és kezdje el a haj szárítását

3. A fej eltávolításához tartsa lenyomva a »PUSH« gombot, fordítsa el jobbra és távolítsa el.

4. Válasszon másik tartozékot a kívánt frizura szerint.  
** Az alábbiakban tippeket talál a hosszan tartó fürtökre, a nagyobb volumenre és a tökéletesen sima hajra.

5.  Ha befejezte a hajformázást távolítsa el a tartozékot, várja meg amíg a hajformázó lehül majd tárolja biztonságos 
helyen.   



TIPPEK A HOSSZANTARTÓ FÜRTÖKHÖZ:

    • A göndörítés előtt jól fésülje meg a haját.

    • A haj legyen nedves.

    • Ossza szét a haját minél több vékony tincsre. Így határozottabbak lesznek a fürtjei.

    • Használjon hővédő sprayt a hajra

    • Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet, és kezdje el a fürtök formázását a kiválasztott tartozékokkal (5/6)

    •  Tegye a hajvégeket a tartozékhoz, és lassan mozgassa a hajtő felé, amíg a teljes tincs köré tekeredik. Tartsa 
néhány másodpercig.

    • Ha hosszabb haja van, a hajformázót tartsa vízszintesen. Így az egész hajtincs a tartozékon lesz.

    • Kapcsolja ki a hajformázót, és engedje ki a tajtincset a tartozékról.

    • A tartósság érdekében használjon sprayt vagy lakkot a fürtök formázásához.

TIPPEK A HAJ VOLUMEN NÖVELÉSÉHEZ:

    • A haj legyen nedves.

    • Ossza el a haját a felső és alsó felére. Először formázza a haj alsó rétegeit.

    •  A hajformázóval (8) kezdje el a formázást a hajtőtől, és lassan húzza a hajformázót a hajtincs vége felé. Amikor a 
tincs majdnem száraz, néhányszor fordítsa el kifelé a tartozékot.

    • Az arcnál lévő hajat formázza kifelé.

TIPPEK A TELJESEN SIMA HAJHOZ:

    • Törölközővel szárítsa meg a haját.

    • Ossza el a haját a felső és alsó felére. Először formázza a haj alsó rétegeit

    • A hajformázóval (7) kezdje el a formázást a hajtőtől, és lassan húzza a hajformázót a hajtincs vége felé.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után húzza ki a hajformázót a konnektorból, várja meg amíg lehül, és tárolja biztonságos helyen, gyerme-
kektől és háziállatoktól elzárva.



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

    •    A HAIRCHIC™ hajformázót felnőtt személyek használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják. Csökkent fizikai, 
mentális és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalatlan személyek csak, felnőtt 
vagy tapasztalt személy jelenlétében használhatják a hajformázót.

    • Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

    • A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, bidé, medence, mosdó vagy egyéb területeken folyóvíz mellett.

    •  A hajformázó tartozékai néhány másodperc alatt felmelegszenek, ezért az égési sérülések veszélye áll fenn. 
A készüléket óvatosan használja, és a HAIRCHIC™  hajformázót ne használja kisgyermekek vagy csecsemők 
közelében.

    • A készüléket ne tegye gyúlékony tárgyak közelébe.

    • A bekapcsolt készüléket mindig helyezze tiszta, száraz és hőálló felületre.

    •  Ne tekerje fel és hajlítsa meg a tápkábelt a készülék körül. A csatlakozót és a kábelt rendszeresen ellenőrizze a 
sérülések szempontjából.

    • Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoznak a készülékhez. 
 
 
Megfelelő hulladékkezelés

A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet,hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről,megakadályozza a 
környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket,amelyeket egyébként a termék 
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védelmét. A 
termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz,a háztartási 
hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez,ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata,hogy a termék megfelel 
az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


