She by So Cap Star Light Sinettihius-kolvi
Laadukas kolvi selkeällä näytöllä sinettipidennysten kiinnittämiseen. Erittäin kevyt keraaminen kärki lämpenee molemmista päistä tasaiseen
lämpötilaan hyvin nopeasti.
Kolvin avulla kiinnität hiuspidennykset nopeasti ja turvallisesti. Kolvin tasainen lämpötila takaa saumattoman, tehokkaan työskentelyn.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta.
Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.
- Varmista, että laitteen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitusta varten, älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
- Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia
Ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•

Laadukas keraaminen pääty
Lämpenee nopeasti ja tasaisesti
Selkeä näyttö lämpötilalle
4 lämpötila-asetusta (130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C)
Takaa turvallisen ja saumattoman työskentelyn
Keraaminen pääty on helppo puhdistaa

Käyttöohje:
Poista mahdolliset suojat päädyistä ennen laitteen käyttöönottoa. Virtanappi on yläkahvan sisäpuolella, painamalla kerran laite käynnistyy ja
lämpenee noin 30 sekunnissa 130 °C:seen. Voit valita lämpötilan tai sammuttaa laitteen painamalla virtanappia uudelleen. Tasainen valo kertoo, että
laite lämpenee. Vilkkuva valo kertoo, että valittu lämpötila on saavutettu.
Valitse lämpötila hiuslaadun ja pidennysten mukaan. So Cap suosittelee pidennyksilleen 130 °C:ta.

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen
käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten paikallisen
kunnan viranomaisten puoleen.
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