
                     

                                     Cera Crimpstyler Kreppirauta

Upea mattamusta kreppirauta moneen käyttöön. Kreppaa ja tuuheuta hiukset kauniisiin kampauksiin yhdellä 
muotoiluraudalla. Ihanteellinen kreppauksiin sekä antamaan ekstra volyymiä kampausten pohjalle. 

Kestävät keraamiset laatat lämpenevät nopeasti ja ylläpitävät tasaisen lämpötilan koko työskentelyn ajan. 
Säädettävä lämpötila.

Edut:

• Soveltuu kreppiraudaksi ja tuomaan volyymiä kampauksiin 
• Keraamiset laatat lämpenevät nopeasti ja ylläpitävät tasaisen lämpötilan 
• Hellävarainen hiuksille 
• Lämpenee nopeasti 
• Kätevä kolmen metrin pyörivä sähköjohto 

Tekniset tiedot:

• Keraamiset lämpölaatat 
• Säädettävä lämpötila: 130-230°C 
• 3 m pyörivä virtajohto 
• LCD-näyttö 
• Suurin pituus noin 32 cm, suurin leveys noin 5 cm 
• Laatat noin 90 x 43 mm 

Käyttö:

Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite vain käyttäessä. Laite kytketään päälle painamalla "On" 
nappia laitteen puolella.

Anna laitteen lämmentää noin 30-45 sekuntia ennen käyttöä. Voit säätää lämpötilan hiustyyppisi ja halutun 
tyylin mukaan, lämpötila on säädettävä 130°C to 230°C välillä. Suositellemme, että käytät aina lämpösuojaa.

Käytön jälkeen, anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. 



Muotoilu: 

• Aloita puhtailla, kuivilla hiuksilla. 
• Jaa hiukset osioihin. Aloita aina niskasta.
• Ota hiusosio. Parhaan tuloksen saat jos aloitat tyvestä ja jatkat latvaan.
• Käy läpi koko pään hiukset osioittain samalla tavalla. Parhaan kreppituloksen saat jos toistat osan 

käsitellyistä hius osasta.
• Jos haluat pehmeämmän tuloksen, vedä sormet hiusten läpi, ja jos haluat enemmän tuuheutta käytä

harjaa. 

Vinkki. Jos haluat selkeämmän tuloksen, ota pienemmän hiusosion kerrallaan ja tarkista että käytät oikean 
lämpöasetuksen. Varmista että olet käsitellyt hiusosion riittävästi. 

Tärkeät turvatiedot:

Muista, että muotoilurautasi on ammattimainen työkalu, joten älä koskaan anna lasten tai laitteen toimintaa 
tuntemattomien henkilöiden käsitellä rautaa ilman valvontaa. 

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LAITETTA VEDEN LÄHEISYYDESSÄ! 
VAARA: kaikissa sähköisissä laiteissa on sähköä vaikka ne eivät ole käytössä. 

Turvallisuustiedot: 

Jotta turvallisuutesi ei vaarannu, noudata näitä ohjeita: 

On tärkeää ettet koskaan käytä muotoilurautaa muuhun tarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun, koska se on 
suunniteltu vain sitä varten. Älä koskaan käytä laitetta veden läheisyydessä, esim. kylpyhuoneessa tai 
kampaamon pesupaikalla. Jos laite tippuu veteen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kun kosket laiteeseen. 
Tarkista aina ennen raudan käyttöönottoa, ettei se ole vahingoittunut. Jos löydät vaurioita itse raudasta, 
virtajohdosta tai pistokkeesta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, laitteen myyjään
tai maahantuojaan laitteen korjaamiseksi. Älä koskaan unohda, että muotoilurauta voi lämmetä todella 
kuumaksi — yleensä n. 100-200°C. Ole siis todella varovainen käsitellessäsi sitä. Sammuta laite aina käytön
jälkeen. Vältä koskemasta lämpölevyihin kun ne ovat kuumat. Älä käytä hiuslakkaa tai muita palavia aineita 
muotoiluraudan läheisyydessä.

Huolto ja Säilytys:

Mitä paremmin pidät raudastasi huolta, sitä pitempään saavutat sillä upeita tuloksia. Noudata näitä ohjeita, ja
rautasi toimii moitteetta vuosia: 

Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia lämpölevyjä. Älä kierrä virtajohtoa tiukasti raudan ympärille, koska se
voi vahingoittua. Älä anna laitteen koskettaa paloherkkiä materiaaleja tai pintoja ennen kuin se on täysin 
jäähtynyt. Anna raudan jäähtyä, tai laita lämpösuojakotelo lämpölevyjen päälle käytön jälkeen ennen kuin 
pakkaat sen säilytyspussiin. Laitetta ei saa ripustaa johdosta. Älä säilytä laitetta niin että se voi tippua 
veteen. 

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


