DemelissTITANIUM D3918 elektriline sirgendushari
aurufunktsiooniga
Palun lugege alljärgnev informatsioon enne toote kasutamist
hoolikalt läbi ning hoidke see alles ka tulevikus
kasutamiseks.
HOIATUSED
Antud seadet võib kasutada alates 8.-ndast
eluaastast. Inimestel, kel esinevad füüsilised või
vaimsed puuded või puuduvad kogemused ja
teadmised palun kindlasti kasutada seadet
järelvalve all või peale vastavate juhiste saamist
seadme turvaliseks
kasutamiseks ning
võimalikest ohtudest teadvustamist.
•
Lapsed ei tohi seadmega mängida
•
Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada
või hooldada
•
Juhul, kui seadme toitekaabel on kahjustunud,
siis ohtude ennetamiseks tohib seda asendada
vaid tootja, tootja volitatud teenindus või inimene,
kellel on vajalik kvalifikatsioon.
•
Ärge kasutage seadet vannide, duššide
kraanikausside või teiste vedelikekonteinerite
juures.
•
Seadme tööpinnad on kuumad. Vältige igasugust
pikaajalist kontakti nahaga. Kõrvetuse oht!
Hoidke seadet käes vaid käepidemest.
•
Kui kasutate seadet vannitoas, siis ühendage
kaabel kindlasti peale kasutamist seinakontaktist
lahti. Vee lähedus võib kujutada ohtu isegi siis,
kui seade on välja lülitatud.
•
Kindlustamaks kindlam kaitse on soovitav
ühendades
seadme
vannitoas
olevasse
seinakontakti
paigaldada
elektrisüsteemi
rikkevoolukaitse seade tugevusega vähemalt 30
mA. Pöörduge nõu saamiseks spetsialisti poole.
•
Antud seade on mõeldud vaid ja ainult
kodukasutuseks.
•
Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel, kui
on ettenähtud tootjatehase poolt.
•
Soovitav on olla valvas, kui seadet kasutatakse
laste juuresolekul.
•
Peale seadme kasutamist ja enne puhastamist
lülitage
see
välja
ja
ühendage
lahti
seinakontaktist.
•
Töötasapinnad jäävad kuumaks veel mõnda
aega peale seadme välja lülitamist. Seetõttu on
soovitav lasta seadmel jahtuda väljaspool laste
käeulatust.
•
Enne seadme ära panemist oodake, kuni see on
täielikult jahtunud. Jahtumine peab toimuma
lamedal, siledal ja kuumakindlal tasapinnal.
•
Ärge kasutage seadet märgade ega niiskete
juustega.
•
Ärge jätke sisse lülitatud seadet järelvalveta.
•
Ärge kasutage muid lisatooteid peale nende, mis
on tootja poolt soovitatud.
•
Ärge kerige toitekaablit ümber seadme.
•
Peale seadme kasutamist ärge tõmmake seda
seinakontaktist välja mitte kaablist vaid kasutage
selleks pistikut.
•
Lapsi ei tohi seadmega jätta järelvalveta
•
Selgitage lastele võimalikke seadme kasutamise
ohtusid nagu näiteks elektrilöök (sisemised
elektrilised osad, seadme vanni/kraanikaussi
vette
kukutamine),
põletused
(seadme
töötasapinnad on tulised ning on seda veel
mõnda aega peale välja lülitamist).
•
Seletage, kuidas seade toimib ja veenduge, et
sellest on täielikult aru saadud näiteks paludes
neil saadud teavet korrata.
Tehke üks või mitu demonstratsiooni ning olge lastele
vähemalt mõned korrad seadme kasutamisel abiks.

VEEPAAGI ETTEVAATUSABINÕUD
1.
2.
3.
4.

•

ENNE SEADME KASUTAMIST
•
•
•

Eemaldage kogu pakend.
Puhastage see kergelt niiske lapiga. Seejärel
kuivatage seade.
Võtke toitekaabel täielikult lahti.

EEMALDATAV KAMMIRIBA
Alumise kuumutusplaadi ühele küljele on kinnitatud
eemaldatav kammiriba. Kui soovite kasutada sirgendajat
ilma kammiribata, siis eemaldage see enne seadme sisse
lülitamist tõmmates seda suunaga väljapoole.
ESIMEST KORDA DemelissTITANIUM KASUTAMINE
1.

2.

Ühendage seade vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse
OFF ning kõlab kaks piiksu, mis kinnitab, et
seade on ühendatud vooluvõrku. Sisse
lülitamiseks hoidke all nuppu ON/OFF.
Sisse lülitamisel on vaikimisi temperatuuriks
määratud 190’C. Kasutage nuppe (+) ja (-)
soovitud temperatuuri valimiseks. Kui ühtegi
nuppu ei vajutata, siis seade lukustub
automaatselt 5 sekundi möödudes. Lahti
lukustamiseks hoidke all 1 sekund nuppu (-).

DemelissTITANIUM TOIMINGUD
1.
2.

3.

4.
5.

6.

DemelissTITANIUM saavutab maksimaalse
töötemperatuuri 230’C 45 sekundiga.
Temperatuuri näit vilgub iga kord, kui
temperatuuri
seadistatakse.
Soovitud
töötemperatuuri saavutamisel vilkumine lakkab
ja kõlab üks piiks.
Peale soovitud töötemperatuuri saavutamist
lukustub seade 5 sekundi möödudes. See
funktsioon aitab kasutamise käigus vältida
soovimatut temperatuuri muutmist. Lahti
lukustamiseks hoidke all 1 sekund nuppu (-).
Võimalik on valida viie töötemperatuuri vahel:
150’C, 170’C, 190’C, 210’C, 230’C.
Erinevatele
juuksetüüpidele
soovitatavad
temperatuurid:
150’C – kahjustunud juuksed
170’C – väga õhukesed juuksed
190’C – normaalsed juuksed
210’C – tihedad ja lainelised juuksed
230’C – lainelised ja lokkis juuksed
Aurufunktsiooni
sisse/välja
lülitamiseks
kasutage AURU nuppu. Enne aurufunktsiooni
kasutamist hoidke seade kokku surutud asendis
kuni auru valmistatakse.

Kui seadet ei kasutata, siis 60 minuti möödudes lülitub see
automaatselt välja. Seadme taas sisse lülitamiseks hoidke
mõni sekund all nuppu ON/OFF.
DemelissTITANIUM KASUTAMINE
Võtke
juuksesalk
seadme
plaatide
vahele.
Kui
aurufunktsioon on sisse lülitatud, siis seadme plaatide kokku
lükkamisel väljub aur 7 sekundi vältel.
DemelissTITANIUM auruavad peavad olema alati
vertikaalselt suunaga alla, et tagada auru võimalikult
parim väljumine.
Suurepäraste tulemuste saavutamiseks ja juuste
niisutamiseks kasutage võimalusel alati Demeliss
KERATIN-CARE
juuksehooldusvahendit
enne
DemelissTITANIUM seadme kasutamist. Määrige üks või
kaks hernetera suurust doosi Keratin-Care vahendit
pestud juustesse, misjärel kuivatage need. Järgmisena
sirgendage juuksed DemelissTITANIUM sirgendajaga
kasutades aurufunktsiooni.
Demeliss Keratin-Care on eraldi saadaval 150 ml.
suuruses pakendis.
PUHASTAMINE

KASUTAMINE

•

VEEPAAGI TÄITMINE ENNE SEADME VOOLUVÕRKU
ÜHENDAMIST:

•
•

Eemaldage veepaak nihutades seda noolega
näidatud suunas. Avage paagi kork ning täitke
see täielikult täis kasutades kaasasolevat
plastikpudelit.
Asetage
veepaak
tagasi
veendudes, et see on täielikult oma kohal (kui
kuulete klikki, siis on paak paigas).

•

•

Filtreeritud vee kasutamine on parim võimalus.
Ärge lisage midagi paagis olevale veele (näiteks
parfüüme, õlisid või midagi muud).
Kui veetase paagis on madal, siis lisage vett
juurde, et tagada seadme korralik toimimine.
Peale kasutamist tühjendage paak, et vältida
lekkeid või tervisekahjustusi, kui seadet ei
kasutata pikema aja vältel.

Lülitage seade välja ja ühendage lahti
seinakontaktist.
Oodake, kuni seade on jahtunud.
Eemaldage kõik juuksekarvad, mis võivad olla
jäänud seadme külge.
Puhastage kergelt niiske lapiga ning seejärel
kuivatage seade.

HOIATUS! Ärge laske seadmel sattuda vee alla – võimalik
lühise ja elektrilöögi oht!

