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Vezeték nélküli automatikus hajcsavaró

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

Ezzel az új hajsütővassal búcsút mondhat a kábelekkel járó korlátoknak. Készítsen 
csábító fürtöket bárhol, egyetlen gombnyomásra. 

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. 
Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Forgalmazza: HS plus, d.o.o                                                       Származási ország: Kína



A CSOMAG TARTALMA:

1 x Vezeték nélküli automata hajcsavaró 
2 x Hajcsat
1 x Fésű
1 x USB töltőkábel
1 x Tasak 
1 x Használati útmutató

TERMÉKADATOK:

Névleges feszültség: DC 5 V
Áramellátás: 34 W
Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 3,6 V
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion 
Töltési idő: 3,5 - 4 óra

FIGYELMEZTETÉSEK

∑ A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 
rendelkező vagy kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező 
személyek (ideértve gyerekek) kizárólag a biztonságukért felelős személy 
felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne 
játszhassanak elektromos készülékekkel. 

∑ A készülék nem vízálló.
∑ Gyermekek elől elzárva tartandó. 
∑ Ha az USB tápkábel meghibásodott, ne használja. Cserélje újra. 
∑ Ha használat közben füstöt vagy szikrákat lát, haladéktalanul kapcsolja ki 

a készüléket és értesítse az értékesítőt. 
∑ Bekapcsolás után ne érintse meg kézzel a fűtőpaneleket, égési sérülést 

okozhat. 
∑ Ha nem használja, mindig kapcsolja ki. 
∑ A termék elsősorban személyes otthoni használatra készült, és nem 

kereskedelmi használata.
∑ Kérjük, a használati útmutatónak megfelelően használja. 



FIGYELEM!
Ne használja kád, mosdókagyló vagy más víztároló közelében. 
Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a készülékbe. Ha 
véletlenül vízbe ejtené, ne vegye ki kézzel. Haladéktalanul húzza ki 
az áramforrásból. 

RÉSZEI

1. Kerámia bevonatú fűtőelem
2. Göndörítő
3. Indítógomb (START)
4. Göndörítés iránya
5. Hőmérséklet
6. Töltöttségjelző
7. Idő
8. Beállítás gomb
9. Be-/kikapcsolás (beállítás/megerősítés) gomb

TÖLTÉS

Töltés előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa a töltőkábelhez.

1. Dugja be az USB töltőkábel egyik végét a hajcsavaró aljába, a másik vége 
csatlakoztatható asztali számítógéphez, mobil tápegységhez, USB-
adapterhez. *Kérjük, ügyeljen rá, hogy ha USB-adapterrel tölt, a 
kimenete 5 V DC-nél ne legyen nagyobb.



2. Töltés közben az akkumulátor szimbóluma villogni kezd az LCD-kijelzőn. 
3. Körülbelül 4 óra töltés után az akkumulátor szimbólum tele állapotot 

mutat. Teljes feltöltés után körülbelül 50 percig használható. 
*Ügyeljen rá, hogy a teljes feltöltést követően húzza ki a töltőkábelt, 
ugyanis ez befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. 

4. A készülék töltés közbeni használata szigorúan tilos. Ne kapcsolja be a 
hajcsavarót töltés közben, ugyanis ez károsíthatja a készüléket vagy az 
akkumulátorát. 

Megjegyzés: Az akkumulátor normál élettartamának biztosítása érdekében 
kéthavonta egyszer töltse fel, még akkor is, ha hosszabb ideig nem használja.

BEÁLLÍTÁSOK

KI-/BEKAPCSOLÁS: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. 

HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a hőmérséklet-
beállító gombot, a hőmérséklet villogva jelenik meg. Ekkor nyomja meg a beállítás 
gombot a kívánt hőmérséklethez (a hőmérséklet 150°C és 200°C között állítható).

GÖDÖRÍTÉS IRÁNYA: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a beállítás gombot, a 
göndörítés irány L/R (bal és jobb) villogva jelenik meg. Ekkor nyomja meg a 
beállítás gombot a göndörítés irányának kiválasztásához (L: balra / R: jobbra 
csavarja a hajat). 

VÁLTÁS °C ÉS °F KÖZÖTT: Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor a 
beállítás gombot, a hőmérséklet mértékegysége °C villogni kezd, majd nyomja 
meg a beállítás gombot a Celsius (°C) vagy Fahrenheit (°F) kiválasztásához. 

MELEGÍTÉSI IDŐ MEGADÁSA MÁSODPERCBEN: Bekapcsolt állapotban nyomja 
meg négyszer a beállítás gombot, és melegítési idő másodpercei villogva jelennek 
meg. Ekkor nyomja meg a beállító gombot a kívánt melegítési idő (8/10/12/14/18 
mp) kiválasztásához.



HASZNÁLATA

Használat előtt ajánlott az egész hajat átfésülni, hogy csomómentes legyen.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 
másodpercig. Az LCD-kijelző világítani kezd. 
2. A melegítést jelző villogni kezd, a készülék az 
alapértelmezett hőmérsékletre melegszik fel (150°C). 
3. Körülbelül 1 perc múlva sípoló hang hallható, és a 
jelzőfény folyamatosan világít. Ez azt jelenti, hogy a 
készülék használatra kész. 

A készülék beállításait igényei szerint módosíthatja:
Hőmérséklet-beállítás: 150°C - 200°C
Melegítési idő másodpercben: 8, 10, 
12, 14,16,18 

Finom, festett 
vagy sérült haj

Normál és 
egészséges haj

Durva vagy természetes
göndör haj

8 mp/ 10 mp: 
Enyhe hullámok

12 mp/ 14 mp: 
Puha fürtök

16 mp/ 18 mp: Erős 
fürtök



4. Válasszon el egy tincset és helyezze az U-alakú nyílásba. 
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva (ne engedje el) a START gombot. A hajat 

automatikusan becsavarja a melegítőcsőbe. 
6. A göndörítés végeztével néhány csipogást hallhat. Engedje el a START 

gombot a csipogás után. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után mindenképpen kapcsolja ki a készüléket, és tárolás előtt várja 
meg, amíg kihűl. 

A készülék nem vízálló. A tisztításához szigorúan tilos vizet vagy más 
folyadékot használni a rövidzárlat elkerülése érdekében.

∑ A készülék nem vízálló. Tisztítása száraz ruhával történhet.  
∑ A belső részek áttörlése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék 

teljesen kihűlt. Amikor a gép kihűlt, használjon fülpiszkálókat, alkoholos 
oldattal tisztítható. 

∑ A készüléket a mellékelt táskában tárolhatja. 
∑ Gyermekektől távol tartandó.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más 
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet 
nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi 

egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; 
gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások 
fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék 
eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK 
irányelvek követelményeinek.


