
Biztonsági figyelmeztetések
• A Smartwave® hajformázó alkalmazását, tisztítását vagy karbantartását 8 éves kortól kezdve, 
csökkent fizikai, mentális és érzékszervi képességekkel rendelkező és tapasztalatlan személyek 
csak, felnőtt vagy tapasztalt személy jelenlétében használhatják.
• A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermektől 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.
• Égési sérülések veszélye. A készüléket óvatosan használja, és ne használja kisgyermekek vagy 
csecsemők közelében.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor elektromos áramhoz van csatlakozva.
• A bekapcsolt készüléket mindig helyezze tiszta,száraz és hőálló felületre.
• Ne érintse meg a készülék egyik részével sem az arcát,nyakát vagy a fejét.
• Ne tegye a csatlakozót forró felület közelébe. Ne használjon kiegészítőket illetve tartozékokat, 
amelyek nem tartoznak a készülékhez. Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen 
rendellenessége van.
• A csatlakozót és a kábelt rendszeresen ellenőrizze a sérülések szempontjából.
• A készülék bekapcsolása és az áramhoz lévő csatlakozás előtt mindig távolítsa el a védő 
tartozékot és a tárolótáskát. Használat után hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt a 
táskába helyezné.
• A Smartwave® hajformázó nem alkalmas kereskedelmi vagy szalon használatra.

Részek (lásd a képet a mellélet angol nyelvű útmutatón):
1. Kreámia fűtőlapok 
2. Be/ki-kapcsoló gomb
3. Forgatható gomb a hőmérséklet beállítására
4. LED LCD hőmérséklet kijelző
5. Hideg végek 
6. Bezáró gomb 
7. 360 elfor gatható kábel
8. Fésű apró fogakkal
9. Biztonsági szilikon védő tartozék (nincs a képen)                       

További jellemzők:
• Gyorsan felmelegszik-mindössze 15-30 másodperc alatt
• Automatikus biztonsági kikapcsolás-a készülék kikapcsol, ha a készülék be van kapcsolva és 
nyugalmi állapotban 60 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak meg.
• Többcélú eszköz-otthon vagy az utazásokra

Használati útmutató:
• Használat előtt a haj legyen tiszta, száraz és kifésült. A haját osztja szét tincsekre.
• A készüléket dugja be a konnektorba. A készülék bekapcsolása előtt egy zár szimbólum jelenik 
meg, jelezve, hogy a készülék készen áll a használatra.
• Nyomja meg és tartsa nyomva a be/ki-kapcsoló gombot a készülék bekapcsolásáshoz.
• Választja ki a hajának megfelelő hőmérsékletet. A hőmérséklet növeléséhez vagy 
csökkentéséhez forgassa el a gombot jobbra vagy balra és engedje el. A hőmérséklet változása 
megjelenik az LCD hőmérséklet kijelzőn.



Fontos: Ha nem változtatja meg a hőmérsékletet a következő 5 másodpercen belül, akkor az 
aktuálisan beállított hőmérséklet automatikusan bezáródik (a zár szimbóluma jelenik meg a 
képernyőn). Ez a funkció megakadályozza a hőmérséklet véletlen megváltoztatását használat 
közben. Amennyiben megszeretné változtatni a hőmérsékletet, amikor be van zárva, forgassa el 
a gombot és tartsa úgy 2 másodpercig.

Ajánlott hőmérsékletek:

A hőmérséklet kijelző nem fog tovább villogni,amikor a készülék alkalmas lesz a használatra.

Egyenes haj
1. Vegyen el egy hajtincset és helyezze a fűtőlapok közé a haj gyökerétől.
2. Szorítsa össze a lapokat és gyengéden folymatosan csúsztassa le az egész hajtincsen.
3. Ismételje meg az ejárást a többi hajtincsen is.
4. Hagyja, hogy a haja teljesen lehűljön a további formázás előtt.

Enyhe hullámok vagy göndör fürtök
A göndörítés típusa a kiválasztott tincs méretétől és az eszköz mozgásának sebességétől függ.

1. Vegyen el egy hajtincset és helyezze a fűtőlapok közé a haj gyökerétől.
2.Az egyik kezével szorítsa össze a lapokat, a másikkal szorosan fogja a készüléket a készülék 
hideg végén.
3. Fordítsa el a készüléket fél fordulattal (180°) és tartsa ebben a helyzetben.
Megjegyzés: az eszközt elfordíthatja kifelé vagy befelé,a kívánt eredménytől függően (A ábra)
4.Csúsztassa le folyamatosan a teljes hajtincsen (B ábra). Fontos, hogy használat közben 
egyenletesen és határozottan nyomja a készülék hideg végeit.
5.Távolítsa el az eszközt, és hagyja, hogy a hullám felvegye a saját formáját.
6. Ismételje meg az ejárást a többi hajtincsen is.
7. Hagyja, hogy a haja teljesen lehűljön a további formázás előtt

Tárolás
A készüléknek teljesen le kell hűlnie a tisztítás és a tárolás előtt.
A fűtőlapok be lehetnek zárva az egyszerű tárolás érdekében. 
A bezáráshoz, csukja be és zárja be a a bezár/kizár gombbal.
Figyelmeztetés: Bezárt állapotban a készüléket ne kapcsolja be.

Tisztítás és karbantartás
Minden használat után húzza ki a konnetkroból ,hűtse le majd törölje át nedves ruhával. Ne 
használjon erős tisztítószereket.

Újrahasznosítás:
A készüléket tegye a elektronikus eszközök hulladékgyűjtőjébe.

Hőmérséklet

150°C - 170°C
170°C - 210°C
210°C - 230°C

A haj típusa
Vékony, sérült vagy fehérített haj
Normális, egészséges haj
Vastag szálú haj, vagy haj amelyet nehéz formázni

Gyorsaság
Nagyon lassú mozgatás

Stílus
Göndör
Hullámok

A tincs mérete
2 cm
4 cm Lassú mozgatás


