
Kom igång med din nya SensoCare 
  

Med några snabba knapptryckningar skapar du enkelt din egen personliga profil på 

din SensoCare, specifikt anpassad efter just ditt hårs behov. Följ nedan steg så är 

SensoCare redo att användas för perfekt individuell styling med maximalt 

värmeskydd, varje gång. 

 

Komma igång första gången 

1. Välj önskat språk och funktionsläge med hjälp av pilarna och bekräfta sedan valet. Välj 

och bekräfta. Därefter väljer du SensoCare-läget och bekräftar. För maximal flexibilitet finns 

självfallet även ett manuellt läge tillgängligt på SensoCare. 

 

 

 

2. I SensoCare-läget möjliggör den intelligenta sensortekniken en 

kontinuerlig temperaturanpassning utifrån de specifika behoven hos din 

hårtyp. Styling-temperaturen visas inte i displayen utan optimeras 

kontinuerligt baserat på din specifika och individuella hårprofil. Denna 

funktion förhindrar att ditt hår skadas av för höga stylingtemperaturer. 

 

3. Ställ in din profil genom att i displayen välja önskade 

inställningar vad gäller hårlängd, tjocklek och färg och välj 

det som stämmer in på din specifika hårtyp. Bekräfta varje 

inställning genom att klicka på mittknappen och välja ett 

profilnamn. Bekräfta och välj Fortsätt om du vill använda 

din profil direkt.  

  

4. Den blinkande termometern visar att verktyget värms upp. När termometer-symbolen 

slutar blinka har en optimal stylingtemperatur uppnåtts baserat på dina inställningar och 

du kan nu börja styla ditt hår. 

  

För att använda en redan programmerad profil 

När du väl har sparat en profil kommer denna att visas i displayen direkt när du slår på 

verktyget nästa gång. Du behöver bara bekräfta sa påbörjas uppvärmningen automatiskt 

och SensoCare ställer in sig efter dina individuella inställningar. 

  

Redigera profil 

Du kan enkelt lägga till nya profiler eller ta bort befintliga och du kan spara upp till 3 olika 

profiler. Du kan också enkelt modifiera din profil om behov uppstår, om du exempelvis 

färgat håret eller om du klippt det kortare.  



Intuitiv feedback  

 Förutom de individuella inställningarna i din personliga profil läser SensoCares 

 sensorer i SensoCare-läget av ditt hår 20 gånger i sekunden när du använder 

 den, från rot till topp, och ger dig feedback på hur du använder den och 

 fuktigheten i håret. Detta för att ytterligare hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat 

 och säker styling: 

  

Hastighet i draget – drog du stylingverktyget tillräckligt långsamt genom håret? 

Fuktighet i håret – är ditt hår jämntorrt? 

 Både Manuellt läge och SensoCare-läge visas en hårfönsymbol om 

 stylingverktyget känner av vått har under stylingen. Som en säkerhetsfunktion 

 sänks då temperaturen. Detta  betyder att du bör torka håret innan du plattar 

 det. För att avaktivera hårfönsymbolen – tryck på mittknappen. 

   

 

Efter användning 

Stäng av stylingverktyget genom att trycka på mittknappen i 2 sekunder. I displayen visas 

två alternativ för att antingen stänga av verktyget helt eller försätta det i viloläge: 

  

Välj       och bekräfta valet med mittknappen för att stänga av. I displayen visas ≪svalnar≫ 

om stylingverktyget fortfarande är ansluten till eluttaget. När temperaturen understiger 60 °C 

släcks displayen och du kan röra vid stylingverktyget utan risk.  

  

Välj      om du vill fortsätta styla senare. I viloläge sjunker temperaturen till 100 °C. Tryck på 

valfri knapp for att avsluta viloläget. Efter 30 minuter i viloläge stängs apparaten av 

automatiskt. Så länge stylingverktyget håller en temperatur på over 60 °C visar displayen att 

den svalnar. Så långe detta visas i displayen kan du återuppta stylandet: tryck på 

mittknappen så visas föregående vy i displayen. Nar displayen har slocknat ar det riskfritt att 

röra vid stylingverktyget. 

Rätt – Bra, fortsätt så här. 

Snabbt – Dra långsammare. 

Mycket snabbt – Dra stylingverktyget mycket långsammare. 

  
  

Torrt – Bra, fortsätt så här. 

Fuktigt – Du får bättre resultat på jämntorrt hår. 

Vått – Du får bättre resultat på jämntorrt hår. 

   


