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hu   Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Kompakt kialakításának köszönhetően az új 
 vezeték nélküli hajvasalója ideális útitárs. 

A fűtőlapokon található kerámiabevonat  
a haj kíméletes kezelését biztosítja. 

Reméljük, öröme telik hajvasalója haszná-
latában!

A Tchibo csapata

 www.tchibo.hu/utmutatok
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Termékrajz (tartozékok)

be-/kikapcsoló gomb

Kép nélkül:
• tárolótáska

Műszaki adatok

Modell:     394 238

Hálózati feszültség:  110—240 V ~ 50/60 Hz 

Érintésvédelmi osztály: II  

Teljesítmény:    25 watt

Üzemelési hőmérsékletet: +200 °C

Made exclusively for: 
   Tchibo GmbH, Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatá-
sokat hajtsunk végre az árucikken.

markolat

fűtőlapok
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Használat

VESZÉLY – életveszély áramütés 
 következtében  
A készüléket mindig legalább 1 méter 
távolságra tartsa a vízforrásoktól.  

Ha a készülék véletlenül mégis vízbe esik, 
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.  
Ne nyúljon a vízbe!

VIGYÁZAT – égési sérülések és 
 tűzveszély

• A készülék nagyon gyorsan felmelegszik.  
Ne érintse meg a fűtőlapokat, és egyáltalán 
a hajvasaló elülső részét. Tartson kellő 
 távolságot a fejbőrtől, fültől és az arctól. 

• Csak az erre kialakított markolatnál fogja 
meg a készüléket. 
Ne tegye a készüléket hőre érzékeny vagy 
gyúlékony felületre.

Az első használat során enyhe szagkép-
ződés fordulhat elő, ami nem jelenti a 
készülék hibás működését. Szellőztesse 
ki jól a helyiséget.

A készülék felmelegítése

1. Tekerje le teljesen a hálózati vezetéket,  
és dugja be a hálózati csatlakozót egy 
csatlakozóaljzatba.

2. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az I állásba. 
A kontroll-lámpa világít, és a készülék 
 melegszik. Kb. 2 perc múlva a készülék 
 eléri a megfelelő hőmérsékletet. 

Formázáskor a haj nagyon magas hőmérsék-
letre hevül. Vegye figyelembe a következő 
 utasításokat: 

•  A készüléket csak száraz hajon használja. 
Különben megégeti a haját, vagy kiszárad 
és töredezetté válik. 

• A hajtincs közrefogása után legfeljebb 
10 másodpercig tartsa zárva a fűtőlapokat. 
Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

• Formázás előtt a haj legyen tiszta, teljesen 
száraz, és legyen jól átfésülve.
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• Formázás előtt vigyen fel a hajra hővédő 
terméket. Megfelelő termékek beszerez-
hetők a fodrászüzletekben vagy a jól fel-
szerelt drogériákban. 

• Hajformázó termékeket csak a hajvasalóval 
történő formázás után használjon. 
Lehetőség szerint olyan sampont vagy 
egyéb hajápoló terméket használjon,   
amely hidratálja a hajat.

Hajvasalás

1. Fésülje át alaposan a hajat.  
Dús haj esetén célszerű a tincseket 
hajcsattal szétválasztani.

2. Vegyen egy széles tincset, és helyezze  
a hajtő közelében a fűtőlapok közé.

3. Finoman nyomja össze a hajvasalót.  
Lassan és egyenletesen húzza a készüléket 
a haj vége felé.

Tippek: 

  M A szokatlan mozdulatot gyakorolja a hideg 
hajvasalóval.

  M Nagyobb térfogat eléréséhez húzza a haj-
vasalót egy kissé befelé irányított, forgó 
mozdulattal felfelé.

 Egyszerre legfeljebb 10 másodpercig tartsa  
a haján (a haj hosszúságától függően), hogy  
ne roncsolja a hajat.  
 Vasalás után a haj forró. Legyen óvatos.

4. Ismételje meg a műveletet a következő 
tinccsel.

5. Használat után kapcsolja ki a készüléket, 
és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatla-
kozóaljzatból. 
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6. Helyezze a hajvasalót hőálló felületre,  
és hagyja teljesen lehűlni.

7. Szükség esetén megfelelő hajformázó 
 termékkel rögzítse a frizurát.

A készülék kikapcsolása

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az O állásba.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlako-
zóaljzatból.

3. Hagyja a készüléket egy hőálló felületen 
teljesen kihűlni, mielőtt megtisztítja vagy 
elteszi.

Tisztítás

VESZÉLY – életveszély áramütés 
 következtében

• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a 
 hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, 
és kapcsolja ki a készüléket. 

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb 
folyadékba, mivel ellenkező esetben áram-
ütés veszélye áll fenn. A készülék nem 
 érintkezhet vízzel. Óvja csepegő és spriccelő 
víztől is.

VIGYÁZAT – sérülésveszély 

• Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt 
megtisztítja vagy elrakja. 

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon maró 
vegyszert, illetve agresszív vagy súroló 
 hatású tisztítószert.

  M Szükség esetén törölje le a készüléket egy 
vízzel enyhén benedvesített ruhával, igény 
esetén kevés tisztítószerrel. Ügyeljen arra, 
hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

  M A készüléket a mellékelt tárolótáskában 
száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem 
férnek hozzá. 
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Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét 
és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen  
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton  
és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez 
használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem 
kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, 
nem használatos készülékét a háztar-

tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtő-
ben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen 
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illeté-
kes települési vagy városi hivataltól kaphat 
 felvilágosítást.

Cikkszám: 394 238
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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal 
rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvas-
sa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges 
sérülések és károk elkerülése érdekében,  
csak az útmutatóban leírt módon használja  
a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén 
később ismét át tudja olvasni. Amennyiben 
megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.  

 Ez a jel az elektromos áram használa-
tából adódó sérülésveszélyre utal.

  Ez a jel forró felületek által okozott 
 sérülésveszélyre utal.

   Ez a jel megtiltja a készülék zuhanyzó, 
fürdőkád, mosdókagyló vagy más víz-
forrás közvetlen közelében történő 
használatát/töltését.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre  
és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi 
károkra utal.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy 
rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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Biztonsági előírások  

Rendeltetés

• A hajvasaló kizárólag emberi haj 
formázásához használható, állati 
szőrzethez nem alkalmas. 
 Műhajhoz használni tilos.

•  A termék csak száraz, belső 
 helyiségekben használható. 

•  A termék magánjellegű felhasz-
nálásra alkalmas, üzleti célokra 
nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek 
 kezelésére korlátozott mértékben 
 képes személyek esetében

•  A készüléket 8 évesnél idősebb 
gyermekek és olyan személyek, 
akiknek fizikai, szellemi vagy érzé-
keléssel kapcsolatos képességeik 
korlátozottak, illetve akik nem 
rendelkeznek kellő tapasztalattal 
és/vagy megfelelő ismeretekkel, 
csak felügyelet mellett vagy csak 
akkor használhatják, ha annak 
biztonságos használatáról útmu-
tatást kaptak, és az abból eredő 
lehetséges veszélyeket megértet-
ték. Gyermekek nem játszhatnak  
a készülékkel. Gyermek nem 
 végezheti a termék tisztítását  
és  felhasználói karbantartását, 
 kivéve, ha felügyelet mellett teszi.
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•  Ne engedje, hogy a csomagoló-
anyag gyermekek kezébe kerül-
jön. Többek között fulladásve-
szély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram 
 következtében

•  Ne használja a készüléket víz 
köze lében. A készülék nem érint-
kezhet vízzel vagy egyéb folya-
dékkal, ha csatlakoztatva van  
az áramhálózathoz. Ne merítse  
a készüléket vízbe vagy egyéb 
 folyadékba, mivel ellenkező eset-
ben áramütés veszélye áll fenn. 

•  Vigyázat – Ne használja  
a készüléket fürdőkád, 
 zuhanyzó közelében, 

 illetve mosdókagyló vagy más, 
vízzel megtöltött edény fölött. 

• Kiegészítő védelemként javasolt 
egy érintésvédelmi kapcsoló  
(FI relé) beszerelése a fürdőszoba 
áramkörébe, 30 mA-nál alacso-
nyabbra beállított kioldóárammal. 
Ezzel kapcsolatban kérje ki szak-
ember tanácsát.

•  Ne használja a készüléket nedves 
kézzel, vagy ha nedves talajon áll.

•  Csak olyan, szakszerűen beszerelt 
csatlakozóaljzathoz csatlakoztas-
sa a hálózati csatlakozót, amely-
nek hálózati feszültsége megfelel 
a készülék műszaki adatainak.  
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A csatlakozóaljzatnak könnyen 
 elérhetőnek kell lennie, hogy 
szükség esetén gyorsan ki tudja 
húzni a hálózati csatlakozót.

•  Húzza ki a hálózati csatlakozót  
a csatlakozóaljzatból, ha nem 
használja a készüléket, ha hasz-
nálat közben üzemzavar lép fel, 
vihar esetén, vagy mielőtt meg-
tisztítja a készüléket. Mindig a 
 hálózati csatlakozót húzza, ne  
a hálózati vezetéket.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen 
 elérhetőnek kell lennie, hogy 
szükség esetén gyorsan ki tudja 
húzni a hálózati csatlakozót. Úgy 
helyezze el a hálózati vezetéket, 
hogy ne lehessen vele lerántani  
a készüléket.

• A hálózati vezetéket nem szabad 
megtörni vagy összenyomni.  
A vezetéket tartsa távol forró 
 felületektől és éles szélektől.

•  Ne használja a készüléket, ha a 
készüléken sérülés látható, vagy 
ha leesett.

•  Semmilyen változtatást ne hajt-
son végre a terméken. Ne nyissa 
fel a burkolatot. A veszélyes 
 helyzetek elkerülése érdekében  
a készüléken végzendő szükséges 
javításokat bízza szakemberre.  
A hálózati vezetéket is csak 
 szakember cserélheti ki.
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VIGYÁZAT - égési sérülések

• A készülék nagyon gyorsan fel-
melegszik, és a készülékben lévő 
fűtőlapok nagyon felforrósodnak 
a használat során.  
Tartsa megfelelő távolságban  
a fejbőrtől, a fültől és az arctól. 
Ne érjen a fűtőlapokhoz.

• A hajvasalót csak a hátsó végénél 
fogja meg, soha ne a fűtőlapok-
nál. 

• A készüléket csak száraz hajon 
használja. A haj nem lehet ned-
ves.

•  Hagyja teljesen lehűlni a készü-
léket, mielőtt megtisztítja vagy 
elrakja. 

•   A hajtincs közrefogása után 
 legfeljebb 10 másodpercig tartsa 
zárva a fűtőlapokat. Ellenkező 
esetben a haj roncsolódhat.

VIGYÁZAT - tűzveszély

• A fűtőlapok nagyon felforrósod-
nak. Használat után úgy tegye le 
a készüléket, hogy a fűtőlapok  
ne érjenek semmihez, amíg meg-
felelően le nem hűltek. A felület 
legyen hőálló.  

•  Soha ne hagyja őrizetlenül a 
 bekapcsolt készüléket. Ne hagyja 
felügyelet nélkül a melegítési és 
a hűtési folyamat közben sem.
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•  Ne takarja le a készüléket (pl. 
 törölközővel), amíg az be van 
kapcsolva vagy a fűtőlapok még 
melegek. 

FIGYELEM – anyagi károk

•  Ne kezeljen a hajvasalóval műha-
jat. Ez hő hatására megolvadhat, 
és károsíthatja a készüléket.

• Ne tekerje a hálózati vezetéket  
a készülék köré, mert az így 
 megrongálódhat. 

•  A tisztításhoz ne használjon súro-
ló vagy maró hatású tisztítószert, 
illetve kemény kefét stb. Ügyeljen 
arra, hogy tisztítás közben ne 
 kerüljön nedvesség a készülékbe.


