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1. A csomag tartalma és a készülék részei

1. 2 kerámia bevonatú sütőlap

2. Hőmérséklet kijelző

3. Ki- bekapcsoló gomb

4. Akasztófül

5. Hőálló szőnyeg / tárolótáska 

2. Technológiáink
Infravörös technológia: biztosítja a hő mélyebb és egyenletesebb behatását, 

lerövidíti a hajformázásra fordított időt, megszünteti a korpát, megőrzi a haj 
természetes nedvességét, erősíti, selymessé és ragyogóvá varázsolja a hajszálakat.  
Kerámia bevonatú sütőlapok: a haj könnyedén siklik át a hajvasaló lapjai 

között, anélkül, hogy beakadna, vagy károsodna. Egyenletesen melegednek fel, 
így a hajformázás is rövidebb időt vesz igénybe.  
PTC (Pozitív hőmérsékleti együttható) melegítés: ennek köszönhetően a 

hőátadás gyors és energiatakarékos, lehetővé teszi, hogy a túlmelegedést megelőzve a 

készülék gyorsan lehűljön, és biztosítja a biztonságos használatot. 

3. Általános tudnivalók

3.1 Tudnivalók a használati útmutatóról 

A GoSleek IR-hez (továbbiakban "hajvasaló") tartozó 
használati útmutató fontos információkat tartalmaz a 

készülék üzembehelyezéséről és használatáról. 

A készülék használata előtt olvassa el a használati 

útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! 

Ha nem olvassa el a használati útmutatót, az személyi sérüléshez, vagy a készülék 

károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unió hatályos 

szabványi és előírásai alapján készült. Ha a készüléket külföldön használja, vegye 

figyelembe az országspecifikus előírásokat és szabályozásokat. A használati 

útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket új tulajdonosnak adja át, mellékelje a 
használati útmutatót is. 

3.2 Jelölések a használati útmutatóban 

A használati útmutatóban, a hajvasalón, illetve a csomagoláson az alábbi 

jelzések és figyelmeztetések fordulnak elő. 

 VIGYÁZAT! 
A jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a figyelmet, 

amelynek figyelmen kívül hagyása sérülést, vagy halált okozhat. 
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FIGYELEM! 
A figyelmeztetés a készülék sérülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet. 

Ez a jelzés hasznos információkat jelöl a készülék használatával. 

HU  
kapcsolatban 

Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek 

az EGT összes alkalmazandó rendelkezésének megfelelnek.  

A szimbólum azt jelzi, hogy a termék a II. érintésvédelmi 

osztályba tartozik (kettős szigetelés). Nem igényel földelt 

csatlakozót. 

A hajvasalót ne használja fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, 

vagy más, víztároló edény közelében. 

4. Biztonság

4.1 Rendeltetésszerű használat 

A hajvasalót kizárólag emberi haj egyenesítésére tervezték. Csak magáncélú 

használatra való, ipari célú felhasználásra nem alkalmas. 

A hajvasalót csak a jelen használati útmutató szerint használja! Ha bármely más 

módon használja, az helytelennek minősül és a készülék meghibásodásának, 
valamint személyi sérülés kockázatával jár. A gyártó, vagy a kereskedő, a 

helytelen használatból eredő meghibásodásért vagy sérülésért nem vállal 

felelősséget. 

4.2 Biztonsági előírások 

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! 
Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz 
csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megegyezik a készülék címkéjén 
feltüntetett feszültséggel. 
A hajvasalót csak könnyen hozzáférhető 
aljzatba csatlakoztassa, így a kábelt 
probléma esetén gyorsan ki tudja húzni az 
aljzatból. 
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• Ne használja a hajvasalót, ha a készülék, a
tápkábel, vagy a hálózati csatlakozó sérült! 
Ha a készülék hálózati kábele sérült, a 
sérülés kockázatának elkerülése érdekében 
azt kizárólag a gyártó, vagy a hivatalos 
szakszervíz cserélheti ki! 
A készülék borítását ne nyissa fel, a javítást 
bízza szakemberre! Ehhez vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Amennyiben 
a vásárló saját maga javítja a készüléket, vagy 
helytelenül használja azt, akkor a kártérítési 
és jótállási igény nem érvényesíthető. 
Cserealkatrészként kizárólag az eredeti 
készüléknek megfelelő alkatrészek 
használhatók. A hajvasaló olyan 
elektromos és mechanikus alkatrészeket 
tartalmaz, amelyek a veszélyforrások elleni 
védelemben nélkülözhetetlenek. 

A hajvasalót a víztől tartsa távol! A 

hajvasalót ne használja zuhannyzó, 

mosdótál, mosdókagyló, stb. közelében! 

Ha fürdőszobában használja, használat 

után a készülék kábelét húzza ki a hálózati 

aljzatból, mivel a víz közelsége kockázatot  
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jelent még azután is, miután a hajvasalót 
kikapcsolta. 

HU •   A készüléket, vagy annak tápkábelét ne 
merítse vízbe, vagy más folyadékba. A 
hajvasalót ne helyezze olyan felületre, 
ahonnan beeshet a fürdőkádba, vagy a 
mosdókagylóba. 

Soha ne fogjon meg a készüléket, ha vízbe 
esett. A kábelt azonnal húzza ki az aljzatból! 
Ha nem használja a készüléket, vagy mielőtt 
megtisztítaná, illetve meghibásodás esetén a 
hajvasalót mindig kapcsolja ki és a kábelt 
húzza ki az aljzatból! 
A tápkábelt nedves kézzel soha ne fogja 
meg! 
A kiegészítő védelem biztosításához ajánlott 
a fürdőszoba áramhálózatába áramkorlátozó 
(RCD) telepítése 30mA-t nem meghaladó 
névleges feszültséggel. Kérjen tanácsot egy 
villanyszerelőtől! 
A hajvasalóhoz ne használjon hosszabbító 
kábelt! 
A burkolat alá ne helyezzen semmilyen 
tárgyat! 
A hálózati csatlakozót az aljzatból soha ne 
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a kábelnél fogva, hanem magánál a csatlakozónál 
fogva húzza ki. A hajvasalót soha ne mozgassa, 
húzza, vagy szállítsa a tápkábelnél fogva! 
A hajvasalót és a tápkábelt tartsa távol nyílt 
lángtól, vagy forró felületektől! 
A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne 
lehessen elakadni benne. 
A tápkábelt ne csomózza össze és ne tekerje 
a hajvasaló köré! A tápkábelt ne helyezze éles 
sarkokra! 

A port és más tárgyakat a hajvasalóból soha 

ne próbálja meg hegyes tárgy segítségével 

eltávolítani! 

VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATA GYERMEKEK, ÉS 
KORLÁTOZOTT KÉPESSÉGŰ, VAGY 
MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS 
ISMERETEKKEL NEM RENDELKEZŐ 
SZEMÉLYEK SZÁMÁRA VESZÉLYES! 

 A készüléket gyermekek, valamint a 
csökkent fizikai, érzékelési és szellemi 
képességű, illetve megfelelő tapasztalattal 
és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek nem használhatják, kivéve 
akkor, ha a hajvasaló kezelésére 

vonatkozóan útmutatást kaptak olyan 
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személytől, aki a biztonságukért 
felelősséget vállal. 

HU 

Gyermekeknek a hajvasalóval tilos játszani! A 
készülék tisztítása és működtetése 
gyermekek számára felügyelet nélkül tilos! 

A nyolc év alatti gyermekeket ne engedje 
a hajvasaló, vagy a tápkábel közelébe! 
Gyermekeknek a csomagolóanyaggal tilos 
játszani! Fulladásveszély! 

 VIGYÁZAT! SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 
Használat közben a hajvasaló felmelegszik. 
A forró készüléket mindig a nyelénél fogja 
meg! 
A hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha 
ne hagyja felügyelet nélkül! 
A készüléket ne használja kültéren, vagy 
olyan helyiségben, ahol aeroszolos (spray) 
termékeket használnak, vagy ahol oxigént 
adagolnak. 
Mielőtt letenné a készüléket, még ha csak egy 
pillanatra is, mindig kapcsolja ki! 
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• A hajvasaló forró felületeit soha ne érintse
meg! Mielőtt eltenné, vagy megtisztítaná a
készüléket, mindig hagyja teljesen lehűlni!

FIGYELEM! 

A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA! 

A hajvasalót helyezze mindig könnyen 
elérhető, egyenes, száraz, hőálló és stabil 
felületre. A hajvasalót soha ne helyezze a 
felület szélére! 
A tápkábel soha ne érjen hozzá a hajvasaló 
forró részeihez! 
A hajvasalóba soha ne töltsön 
folyadékot! 
Ha a hajvasaló műanyag része berepedt, 
eltörött, vagy deformálódott, ne használja a 
készüléket! A sérült részeket kizárólag az 
eredetivel megegyező alkatrésszel szabad 
kicserélni! 
Ha a készülék leesett, vagy bármely módon 
sérült, ne használja! Amennyiben szükséges, 
a hajvasalót ellenőriztesse, vagy cseréltesse 
ki egy szakemberrel. 
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5. A hajvasaló és a csomag tartalmának

ellenőrzése 

FIGYELEM! SÉRÜLÉS KOCKÁZATA! 
 

HU
• A csomagolást nagyon óvatosan bontsa ki,

mert egy éles késsel, vagy más hegyes tárggyal 
könnyen megsértheti a hajvasalót. A 
csomagolást figyelmesen bontsa ki! 

A hajvasalót vegye ki a dobozból. 

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes. (A ábra). 

Ellenőrizze, hogy a hajvasaló, vagy az egyes részek sérültek-e. 

Amennyiben igen, a hajvasalót ne használja! Vegye fel a kapcsolatot 

ügyfélszolgálatunkkal! 

6. A készülék használata

Az első használat előtt, a "Tisztítás" fejezetben leírtak szerint tisztítsa 

meg a hajvasaló részeit! 

Az első használat előtt a hajvasalót kapcsolja be pár percre és 

állítsa a legmagasabb hőmérsékletre. Ennek eredményeképpen 

enyhe szagot fog érezni. Ez természetes, és csak az első használat 

alkalmával fordul elő. Győződjön meg arról, hogy a helyiség jól 

szellőzik. 

6.1 Hajvasalás előtt 

Haja legyen tiszta, száraz, és ne legyen rajta hajformázó szer (kivéve azokat a 

termékeket, amelyek elősegítik a haj kiegyenesítését). 

Alaposan fésülje át a haját, hogy ne legyen gubancos. 

Haját válassza szét több részre. Az egyes részek legyenek körülbelül olyan 

vastagok és szélesekm mint a kerámialapok egyike. 

Azokat a részeket, amelyekkel éppen nem dolgozik, tűzze fel. 

6.2 Ki- bekapcsolás és a hőmérséklet beállítása 

A tápkábelt csatlakoztassa egy könnyen elérhető aljzatba. 

 Nyomja meg, és tartsa nyomva a ki- bekapcsoló gombot. 

Alaposan fésülje át a haját, hogy ne legyen gubancos. 
A hőmérséklet kijelzőn a fény addig villog, amíg eléri a működési hőmérsékletet 

(190 °C). (B ábra) 
A hőmérséklet beállításához nyomja meg többször újra a ki-bekapcsoló 

gombot (így válthat a hőmérsékleti beállítások között), és válassza ki a 

kívánt hőmérsékletet. 

12 



5 beállítás között választhat: 130 °C, 150 °C, 170 °C, 190 °C és 210 °C.  A 

hőmérséklet kiválasztása után a kijelzőn a fény addig villog, amíg a hajvasaló el nem 

éri a legutóbb beállított hőmérsékletet. A táblázatban láthatja az ajánlott 

beállításokat. Amennyiben bizonytalan, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel, és 

haszükséges, emelje azt.  

Hőmérséklet Hajtípus 

130 °C /150 °C Egészséges, sérült, vagy kémiailag kezelt haj 

170 °C /190 °C Normál haj 

210 °C Vastagszálú, göndör, vagy kémiailag nem kezelt haj 

A hajvasaló kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa nyomva a ki- bekapcsoló 

gombot, amíg az összes jelzőfény kialszik a hőmérséklet kijelzőn. Biztonsági 

okokból, ha elfelejtené kikapcsolni, a hajvasaló 1 óra után automatikusan kikapcsol. 

(Automatikus kikapcsolás). 

6.3 Hajvasalás  

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 
Vigyázzon arra, hogy a kerámialapok ne 
érintkezzenek a fejbőrrel! 
Használat közben soha ne érintse meg a 
kerámialapokat és a készülék felső részét! 
A hajvasalót mindig húzza végig a haj teljes 

hosszán! Ne hagyja ugyanazon a ponton 

sokáig, különben megperzselheti a haját! 

Készítse elő haját a "Hajvasalás előtt" fejezetben leírtak szerint. 
Kapcsolja be a hajvasalót és válassza ki a kívánt hőmérsékletet (lásd 

"Ki- bekapcsolás és hőmérséklet kiválasztása"). 

Fogjon meg egy hajrészt, a végét tartva húzza meg és tartsa feszesen a 
mutatóujja és a középső ujja között abban a kezében, amiben NEM a 

hajvasalót tartja. 

A kiválasztott hajrészt a gyökereknél tegye a lapok közé és nyomja össze a 
kerámialapokat. 

A hajvasalót csúsztassa lefelé a gyökerektől a hajvégekig. (C ábra) 
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A jobb eredmény elérésének érdekében szabályozza a csúsztatás 

sebességét. A lenti táblázatban találja az ajánlott sebességet. 

HU 
Hajtípus Sebesség 

Vékonyszálú kb. 5-8 cm/mp 

Normál kb. 5 cm/mp 

Vastagszálú kb. 2-3 cm/mp 

A többi hajrész esetében ismételje meg a fenti lépéseket. 

Amíg szétválasztja a haját, a hajvasalót helyezze a csomagban található 

hőálló szőnyegre. 

7. Miután végzett, a hajvasaló kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 

nyomva a ki- bekapcsoló gombot.

A tápkábelt húzza ki az aljzatból és hagyja teljesen lehűlni a hőálló 

szőnyegen. 

Tisztítás 

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 
A készülék tisztítása előtt a tápkábelt 
mindig húzza ki az aljzatból és hagyja 
teljesen lehűlni! 

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK 

VESZÉLYE! 
A hajvasalót soha ne merítse vízbe, vagy 
más folyadékba! Vigyázzon arra, hogy a 
burkolat alá ne kerüljön víz, vagy más 
folyadék! 
Ne használjon agresszív tisztítószereket, 
keféket fém, vagy nylon sörtékkel, vagy éles, 
valamint fém tisztítóeszközöket, mint a kés, 
kemény kaparó, stb. 
A hajvasalót nedves ruhával törölje át, majd 
hagyja teljesen megszáradni. 
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8. Tárolás
Mielőtt a hajvasalót eltenné, az összes alkatrész legyen teljesen száraz. 

A tápkábelt ne tekerje a hajvasaló köré! 

A hajvasalót tartsa távol a gyermekektől! 

A hajvasalót tartsa a tárolótáskában, vagy az akasztófül segítségével tárolja felakasztva 

9. Hibaelhárítás
Néhány működési problémát olyan kisebb hiba okozhat, amit Ön is megjavíthat. 

Kövesse a lenti táblázatban található útmutatást. Amennyiben a probléma továbbra is 

fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. A hajvasalót ne próbálja meg 

megjavítani!  
Hiba Lehetséges ok és megoldási javaslat 

A hajvasaló A tápkábelt nem csatlakoztatta a hálózati aljzatba. 
nem működik. A tápkábelt csatlakoztassa a hálózati aljzatba. 

A haj nem •  A haj nem tiszta, nem száraz, vagy hajformázó szer van rajta
egyenesedik ki. (azok a termékek, amelyek elősegítik a haj kiegyenesítését, 

nem okoznak problémát).

•  A sütőlapok nem tiszták.
•  A beállított hőmérséklet túl alacsony. A készüléket állítsa

magasabb hőmérsékletre.

A haj meg- A kiválasztott hőmérséklet túl magas. A készüléket állítsa 
 perzselődött. alacsonyabb hőmérsékletre. 

A hajvasalót ne hagyja sokáig ugyanazon a ponton! 

10. Műszaki adatok

Termék: A5764 

Hálózati feszültség: 110–240 V~, 50/60 Hz 

Névleges teljesítmény: 42 W 

Érintésvédelmi osztály:  II.  

Súly: 324 g 

Méretek (H × Sz × M):  260 × 42 × 35 mm 

Sütőlapok méretei (H × M): 35 × 90 mm 
Felmelegedés ideje: 30 mp 130 °C-ig / 2 perc 210 °C-ig 
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11. Hulladékkezelés

11.1  A csomagolási hulladék kezelése 

HU 

A használt csomagolóanyagot kezelje szelektív hulladékként! A kartonpapírt 

kezelje papírhulladékként, a csomagolóanyagot pedig gyűjtse anyagának 

megfelelően.  

11.2  A hajvasaló hulladékként való kezelése 
(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, az 
újrahasznosítható anyagok külön gyűjtési rendszereivel) 

A már nem használt készüléket ne kezelje háztartási 

hulladékként! 

Amennyiben a hajvasaló már nem használható, akkor azt az Ön 

országában érvényben lévő hulladékkezelésére vonatkozó 

szabályoknak megfelelően selejtezze le. Ez biztosítja, hogy a régi 
készülékek újrahasznosítása szakszerűen történik, ugyanakkor a 

környezetre gyakorolt negatív hatásokat is kizárja. Az elektromos 

berendezést az itt látható szimbólum jelöli. 

12. Garancia
Az EU jogaszabályozása szerint a termék 2 év garanciával rendelkezik. A termékre 

vonatkozó garanciális igény a készülék helytelen kezeléséből fakadó műszaki 

meghibásodás esetén nem érvényesíthető. Amennyiben garanciális igényét szeretné 

érvényesíteni, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az ügyfélszolgálat segíthet 

elhárítani a problémát, így a készüléket lehet, hogy nem kell visszaküldeni a boltba, vagy 

a szakszervízbe. Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen segítenek Önnek!  

13. Ügyfélszolgálat
További információért látogasson el a Silk'n weboldalára: www.silkn.eu 
Amennyiben a készülék sérült, meghibásodott, vagy szüksége lenne a 

segítségünkre, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával! Ez a használati 

útmutató PDF formátumban az alábbi weboldalról is letölthető: www.silkn.eu 

Telefonszám: 089 51 23 44 23 

Email: kundenservice@inno-essentials.de 
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