
 
 

A hajsütővas használata 
 
Hajformázás előtt győződjön meg arról, hogy a keze és a haja teljesen szárazak! 
Kapcsolja be a készüléket! A kijelzője ilyenkor pirosan világít mindaddig, míg el 
nem éri a megfelelő hőfokot (kb. 5 perc). 
Ne használjon hajlakkot a hajformázás előtt! 
Fésülje meg a soron levő hajtincsét úgy, hogy a végét kissé megfeszíti! A hajtincs 
végét helyezze a nyitott hajsütőre, majd engedje rá a csipeszt úgy, hogy a 
hajtincs vége egy kicsit kilógjon! 
A másik kezével fogja meg a hajsütőrúd hideg végét, és tekerje a rúdra a 
hajtincset mindaddig, míg meg nem közelíti a fejbőrét! Ne tekerje a hajtincset 
egészen a tövéig, mert a készülék megsütheti a fejbőrét! 
Tartsa mintegy 20 másodpercig feltekerve a hajtincsét! Ha enyhébben hullámos 
hajat szeretne, akkor rövidebb ideig melegítse a haját! 
Tekerje le a hajtincsét a feléig, majd nyissa fel a csipeszt, és húzza ki a hajsütőt a 
hajából! 
Ha enyhébben hullámos hajat szeretne, akkor húzza a sütővasra a hajkefét, és 
erre tekerje rá a hajtincsét! 10 másodperc után tekerje le róla a hajtincset! 
A frizuráját csak akkor véglegesítse, amikor a haja már teljesen kihült! 
 

A hajsütő tisztítása 
 
Tisztítás előtt húzza ki a készülék vezetékét az áramból, és hagyja kihülni! 
Tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől és a hajszálaitól annak 
áttörölgetésével! 
Soha ne engedjen rá vizet vagy más folyadékot! 
Elcsomagolás előtt hagyja teljesen kihülni a készüléket! 
 

 

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket 
tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal 
együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is 
leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen 
szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik. 

 

 

 

FS-05 HAJSÜTŐVAS 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség (töltő): 230 V ~ 50 Hz 

 

Érintésvédelmi osztály: II. 
Teljesítmény: 15 W 
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések 

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a 
használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések 
miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz 
és sérülések veszélyét! 
 
Biztonsági előírások 
 

1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken 
sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket 
mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította! 

2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz csatlakoztassa! 
3. Ha nem használja a készüléket, feltétlenül húzza ki a vezetékét az áramból! 
4. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát folyadékba! 

Csak száraz kézzel használja, és hajsütéskor a haja is legyen száraz! Ne 
használja vizes mosdó és kád fölött! 

5. A készülék vezetékét ne tekerje magára a készülékre! 
6. Áramtalanításkor a vezeték dugaszát fogja meg, ne a vezetéknél fogva húzza ki a 

konnektorból! 
7. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! 
8. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében! 
9. Hajsütés közben ne használjon hajlakkot, vagy más gyúlékony anyagot! 
10. A hajsütővas használat közben felforrósodik, ezért kerülje a bőrrel való 

érintkezését! 
11. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyerekek 

vagy olyan személyek vannak a közelében, akik nem tudják önállóan kezelni az 
elektromos készülékeket! 

12. A készüléket tartsa távol más hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól! 
13. Ez a hajsütővas házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra! 
14. Tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy kihüljön! 
15. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg 

szakszervizben meg nem vizsgáltatja! 
16. A készüléket csak kihült állapotban csomagolja el! 
17. Az FS-05 hajsütővas hőmérsékletét normál hajhoz igazítottuk. Vékony és sérült 

haj esetén rövidebb ideig szabad használni, hogy ne okozzon a hajszálainak 
további károkat! 

18. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön 
távvezérlő rendszert használni. 

19. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes 
személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a 
gyerekek ne játsszanak a készülékkel! 

20. A kiegészítő védelem biztosítása érdekében a fürdőszoba villamos hálózatába 
beépített érintésvédelmi kapcsoló (FI relé, RCD ) érzékelési árama nem lépheti túl 
a 30 mA-t. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől! 

21. A  csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől 
fulladás veszélye miatt távol tartandó! 

 

 

A készülék részei 

 
 

 
 

 
A – Hideg csúcs 
B – 19 mm-es, gyorsan melegedő göndörítő rúd 
C – Működésjelző izzó 
D – Támaszték 
E – 360°-ban elforduló áramvezeték 
F – Akasztó 
G – Sütővasra húzható hajkefe 
 
Műszaki adatok: 
 
- teljesítmény: 15W 
- hajsütővas átmérője: 19 mm 
 

 
A készülék hőmérséklete normál minőségű hajhoz van beállítva. Vékony, 
töredeztt haj esetén rövidebb tanácsos használni, hogy a haj tovább már ne 
károsodjon. Szárítás és hajsütővas használata előtt tanácsos a hajukat hőtől védő 
szerrel kezelni. 
  

 


