
A CSOMAG TARTALMA
1x mini hajformázó

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220 V DC 50-60- Hz
Névleges teljesítmény: 20 W
Hőmérséklet: 160 ⁰C-ig

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MINI HAJFORMÁZÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLAT
A hajnak teljesen száraznak kell lennie a formázás előtt.
A hajat meg kell fésülni a hajformázás előtt.
Haját fokozatosan formázza, ügyeljen arra, hogy a hajtincs ne legyen túl vastag, 
mivel ebben az esetben nem éri el a kívánt hatást.
A formázó segítségével:
1. Hozzon létre bordázott hullámokat (futtassa le a hajformázót a haj teljes hosszán)
2. Hozzon létre dús hatást (tekerjen egy hajtincset a hajformázó köré, és göndörítse 
a hajat ugyanabba vagy különböző irányba)
3. Egyenesítse ki a haját (gyorsan és könnyedén húzza végig a terméket a 
hajszálak mentén)

FIGYELEM

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A garanciát igényelheti a 
D4 WEB d.o.o. cégtől, Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia,
kérheti a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A 
termék eltarthatósága a termék átvételétől számított 24 hónap.

Ne használja a terméket nedves hajon.
A hajformázó nem játék! Csak felnőtt és felelős személy felügyelete mellett 
szabad használni.
Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült.
Ügyeljen arra, hogy a fűtött/forró kerámialemez ne érintkezzen a bőrrel!
Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha áramhoz van csatlakoztatva!

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a kapcsoló (I) megnyomásával. Amikor a termék be van 
kapcsolva, a fény pirosra vált.
3. Várjon 30-60 másodpercet, amíg a kerámia burkolólap jól felmelegszik.
4. Miután a lemezek felforrósodtak, elkezdheti a formázást.
5. Használat után állítsa a kapcsolót 0 állásba, és húzza ki a konnektorból a terméket.
6. Várja meg, amíg a lemezek teljesen kihűlnek.
7. Tárolja a terméket az eredeti csomagolásában, ne tekerje a kábelt az egyengető köré.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia

 


