
                                             Java Tourmaline Gold 
                                     Hair Straightener

Käyttöohje Java Kreppi- / Volyymirauta

Turvallisuusohjeet: 

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, 
jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta. Varmista
laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.

Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.

Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia 
lasten ulottuville. Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen 
kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä. 

Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sähkölaitteiden käsittelyssä: 

- älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä
- älä käsittele laitetta paljain jaloin
- älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville

Kytke laite virtapistokkeeseen vain jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia. Älä koskaan käytä 
kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
Jos käytät jatkojohtoja tai adaptereita, varmista niiden yhteensopivuus ja oikea käyttö laitteen 
kanssa. Jatkojohtojen ja adaptereiden käyttö ei ole suositeltavaa. 
Älä jätä laitetta päälle valvomatta. Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten 
ulottumattomissa.

Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista. 
Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä valmistajaan tai laitteen maahantuojaan, Sky Group 
Finland Oy.

Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta valvotusti. Älä jätä 
laitetta lasten ulottuville.

VAROITUS: Älä käsittele laitetta veden lähettyvillä.



Erityistä: 

Laite on valmistettu ammattitaidolla laadukkaista materiaaleista.
Laite noudattaa 2006/95/EC, 2002/96/EC ja 2004/108/EC direktiivejä.
Kytke laite vain maadoitettuun pistokkeeseen.
Älä altista laitetta kaasuille.
Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
Älä kastele laitetta.
Älä käytä laitetta syttyvien aineiden läheisyydessä.

Käyttö: 

Kytke suoristusrauta virtapistokkeeseen.

Vapauta raudan lukitus painamalla lukitusnäppäintä laitteen tyvessä.

Kytke laite päälle ON/OFF- kytkimellä.

Odota hetki, kunnes suoristusrauta on lämmennyt.

Käsittele hiukset osio kerrallaan.

Tekniset tiedot: 

Malli: Suoristusrauta Java
Syöttöjännite: 100 – 240 V 50/60 Hz
Teho: 52 – 60 W
Paino: 0.45 kg
Koko: 290 x 54 x 29 mm

Puhdistaminen:

Sammuta laite ja irrota virtajohto pistokkeesta. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
Puhdista laite pyyhkimällä pehmeällä liinalla. 
Älä kastele laitetta.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
09 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi


