Comair Germany Ovolo Kiharrin
Erittäin helppokäyttöinen ammattikäyttöön suunniteltu kiharrin kapenevalla kärjellä. Kiharrin
lämpenee nopeasti ja tasaisesti 180° C asti. Laadukas keraaminen pinnoite ja tasainen
lämmönjakautuminen helpottaa hiusten muotoilua.
Turmaliinia sisältävän keraamisen pinnoitteen ansiosta laite on hellävarainen, turvallinen ja tehokas.
Tutustu huolellisesti laitteen käyttöohjeeseen ennen käyttöä.
Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•

Keraaminen turmaliinipinnoite
Lämpötila: 180° C
Kapeneva kiharrinpää: Ø 9 - 18 mm
360° pyörivä virtajohto
Teho: 30 W

Käyttöohje:
•
•
•

•
•

Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä laite ON/OFF- kytkimestä. Odota hetki, että
laite lämpenee.
Kiharra vain puhtaita ja kuivia hiuksia, sekä tarkista muotoilutuotteesi lämmönkestävyys.
Aloita kiharrus jakamalla hiuset noin 2,5 cm paksuihin ja 5 cm leveisiin osioihin. Harjaa
hiukset sileiksi. Käsittele yksi osio kerrallaan, pidä hiusosio jännitettynä suoraksi
kiharruksen aikana. Rullaa hiusosio kihartimen ympärille niin ylös kuin haluat, varo
koskemasta päänahkaa kuumalla kihartimella. Anna hiusten olla kihartimen ympärillä 10-20
sekuntia ja vapauta hiukset varovasti pyörittämällä. Käsittele haluamasi hiusosiot samaan
tapaan. Kiinnitä huomiota kiharoiden pyörityssuuntaan ja hiusosioiden paksuuteen.
Anna kiharrettujen hiusten jäähtyä ennen muotoilua.
Muista kytkeä laitteesta virta pois ja irrottaa se pistorasiasta.

Puhdistaminen ja hoito:
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti täydellisen toiminnan varmistamiseksi. Älä hankaa tai käytä
liuottimia laitteen puhdistamiseen. Pyyhi kaikki pinnat nihkeällä, pehmeällä liinalla ja kuivaa.
Huom: Irrota laitteen virtajohto ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Älä kastele laitetta.
Turvallisuusohjeet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto
ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä. Älä upota laitetta veteen.
VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeen, lavuaarin tai muun vedellä täytetyn altaan
lähettyvillä.
Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata
laite ammattilaisella.
Älä jätä laitetta päälle valvomatta. Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Älä anna laitetta lasten käytettäväksi.
Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen kaappiin laittamista.
Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä valmistajaan tai laitteen maahantuojaan, Sky Group
Finland Oy.

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja
elektroniikkalaitteidenkeräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja
ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten
paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
+358 (0)9 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi
www.skygroup.fi

