Xanitalia Jamaica Suoristusrauta
Käyttöohje
Tutustu huolellisesti laitteen käyttöohjeeseen ennen käyttöä.

Ominaisuudet ja tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävät muotoillut keraamiset laatat
Lämpenee erittäin nopeasti
Säädettävä lämpötila, 5 asetusta 150, 170, 190, 210 ja 230° C
Maksimilämpötila: 230° C
360° pyörivä virtajohto
Kevyt runko pysyy viileänä pitkässäkin käytössä
Virtajohdon pituus: 180 cm
110-240V, 50/60Hz, 45W

Käyttöohje:
Kytke virtajohto pistokkeeseen ja vapauta suoristusraudan kahvat painamalla kahvat yhteen ja painaen samalla
avausnappia (avattu lukko, kuva B). Käynnistä laite painamalla ON / + kytkintä 3 sekuntia. Punainen LED-valo
vilkkuu kun laite lämpenee ja kertoo samalla asetetun lämpötilan (Kuva A). Aseta haluttu lämpötila hiuslaadusta
riippuen käyttäen + ja - nappeja ja odota hetki, että laite lämpenee. LED-valo palaa tasaisesti kun asetettu lämpötila on
saavutettu. Vältä koskemasta kuumilla levyillä kaulaa tai kasvoja.

Käsittele vain puhtaita ja kuivia hiuksia, sekä tarkista muotoilutuotteesi lämmönkestävyys.

Suoristus:
Aloita suoristus jakamalla hiuset noin 2,5 cm paksuihin ja 5 cm leveisiin osioihin. Harjaa hiukset sileiksi. Käsittele yksi
osio kerrallaan, pidä hiusosio jännitettynä suoraksi käsittelyn aikana. Suorista hiustupsu aina juurista latvoihin. Paina
hiustensuoristimen kahvoja yhteen, purista laite tiukasti hiustupsun ympärille ja liu’uta yhden kerran levyjen välissä.
Toista tarvittaessa. Sammuta laite painamalla Off / - nappia 3 sekuntia. Lukitse kahvat painamalla ne yhteen ja painaen
samalla lukitusnappia (suljettu lukko, kuva B).
Huomautuksia:
•
•
•
•

Suosittelemme käyttämään lämmönsuojasuihketta suojaamaan hiuksia kuivumiselta.
Anna käsiteltyjen hiusten jäähtyä ennen muotoilua.
Muista kytkeä laitteesta virta pois ja irrottaa se pistorasiasta.
Huom: Välttääksesi palovammoja, anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia.

Lämpösuositukset:
•
•
•

150-170° C hennoille ja ohuille hiuksille
170-210° C keskipaksuille hiuksille
210-230° C paksuille hiuksille

Puhdistaminen ja hoito:
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti täydellisen toiminnan varmistamiseksi. Älä hankaa tai käytä
liuottimia laitteen puhdistamiseen. Pyyhi kaikki pinnat kostealla, 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 myyjään tai maahantuojaan.
Takuu: 12 kk
Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
09 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi

