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INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Profesjonalna zgrzewarka do przedłużania włosów z regulacją temperatury.

Cechy produktu:

• Służy do samodzielnego przedłużania włosów metodą keratynową. . 
• Zgrzewarka umożliwia przedłużanie włosów metodą na pasemka z łuską keratynową. 

Dzięki niej możesz również samodzielnie zrobić pasemka z końcówką pod mikroringi oraz 
tulejki, a także zregenerować końcówki starych pasemek. 

• Regulowana temperatura pracy oferowanej zgrzewarki pozwala swobodnie topić i 
formować keratynę jednocześnie nie niszcząc przedłużanych, naturalnych włosów. 

• Doskonała do salonu jak i użytku domowego. 
• Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów : grubych, cienkich, naturalnie kręconych, po 

trwałej lub włosów farbowanych. Możesz ją więc używać jak często zechcesz nie narażając
swoich włosów na utratę witalności! 

• Długi kabel zapewnia dużą swobodę w użytkowaniu zgrzewarki. 
• Posiada diodę sygnalizującą działanie - nagrzewanie się zgrzewarki. 
• Po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury zgrzewarka zużywa zaledwie kilka watów 

energii na podtrzymanie temperatury. 
• Jest wykonana z wytrzymałego oraz żaroodpornego tworzywa co gwarantuje że będzie 

służyć przez długie lata. 
• Wygodna w użyciu, lekka i poręczna. 

Dane techniczne :

• Temperatura: regulowana 100-200C 
• Przycisk włączania/wyłączania 
• Dioda sygnalizująca pracę 
• Zasilanie 230V - 50 Hz 

2. Obsługa

• Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję ON - 
zaświeci się dioda sygnalizująca, że zgrzewarka jest włączona. Ustawić wymaganą 
temperaturę za pomocą pokrętła

• Zgrzewarka będzie gotowa do użytkowania w ciągu 60 sekund.
• Po zakończeniu pracy ze zgrzewarka, przesuń przycisk ON/OFF w pozycję OFF aby 

wyłączyć urządzenie (dioda na obudowie zgrzewarki zgaśnie).
• Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w 
specyfikacji.

• Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia 
ze skórą oraz przewodem zasilającym.

• Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie 
nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na 
krótki czas.

• Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, 
wody w wannie, umywalce itp.

• Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
• Urządzenia elektryczne powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno dopuścić 

do tego, aby dzieci używały lub bawiły się takimi urządzeniami. Przechowywać urządzenie 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie zwijać przewodu zasilającego wokół zgrzewarki (ryzyko przerwania przewodu).
• Nie ciągnąć za kabel w celu wypięcia wtyczki z gniazda sieciowego.


