
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A hajvasalót dugja be az aljazba, és nyomja meg a gombot a belső oldalán a készülék elindításához.
2. A belső oldalán lévő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet.
3. Várjon néhány másodpercet, amíg a készülék felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
4. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében ossza el a haját több egyenletes részre. Kezdje az alsó tincsekkel, 

folytassa a felsőkkel.
5. Az egynesítést a haj tövénél kezdje. Vegyel el egy hajtincset, helyezze a fűtőlapok közé. Nyomja össze őket és 

óvatosan húzza a készüléket a haj végéig. Ismételje meg a folyamatot, amíg ki nem vasalja az összes hajtin-
cset.

6. Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy néhány másodpercig lenyomva tartja a belső gombot, és kihúzza  a tápká-
belt. Mielőtt eltenné a készüléket, a fűtőlapoknak lehült állapotban kell lenniük.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A Mabella® hajvasalót felnőtt személyek használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják.
• Csökkent fizikai, mentális és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalatlan szemé-

lyek csak, felnőtt vagy tapasztalt személy jelenlétében használhatják a hajformázót.
• A készüléket gyermekektől tartsa távol.
• A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, bidé, medence, mosdó vagy egyéb területeken folyó víz mellett.
• Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki azonnal a hálózati csatlakozóból, mivel a 

víz veszélyt jelenthet, még akkor is, ha az eszköz nincs bekapcsolva.
• A készülék néhány másodperc alatt felmelegszik,ezért az égési sérülések veszélye áll fenn.
• Akészüléket óvatosan használja, és ne használja kisgyermekek vagy csecsemők közelében.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor elektromos áramhoz van csatlakoztatva.
• A készüléket ne tegye gyúlékony tárgyak közelébe.
• A bekapcsolt készüléket mindig helyezze tiszta, száraz és hőálló felületre.
• Vigyázzon, hogy ne érintse meg a készülék egyik részével sem az arcát, nyakát vagy a fejét.
• Ne tegye a tápkábelt forró felület közelébe.
• Ne használjon kiegészítőket illetve tartozékokat, amelyek nem tartoznak a készülékhez.
• Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen rendellenessége van.
• Ne tekerje fel és hajlítsa meg a tápkábelt a készülék körül. A csatlakozót és a kábelt rendszeresen ellenőrizze a 

sérülések szempontjából.

MABELLE HAJVASALÓ

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 nyilatko-
zata, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után húzza ki az elektromos aljzatból és hűtse le a készüléket, majd törölje át nedves ruhával. Ne
használjon erős tisztítószereket.


