
PRZENOŚNA 
SUSZARKA DO PAZNOKCI

MODEL: AG342

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośna suszarka do paznokci jest bardzo prosta w użyciu niezbędna gdy chcesz szybko wysuszyć 
świeżo pomalowane paznokcie. Wystarczy, że pomalujesz paznokcie a następnie włożysz dłoń lub 
stopę pod suszarkę. Po uruchomieniu produktu poczujesz  ciepły wiaterek, który w mig wysuszy 
świeżo nałożony lakier.  

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
• Niezbędny produkt do manicure i pedicure, 
• Podręczna suszarka do paznokci o kompaktowych wymiarach i małej wadze - idealna do 

zabrania w podróż. 
• Urządzenie przydatne zarówno dla amatorek jak i profesjonalnych kosmetyczek. 
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko. 

Specyfikacja:

• Kolor: biały 
• Zasilanie: 2 x baterie AA R6 (brak w zestawie) 
• Wymiary: 160mm x 110mm x 70mm 
• Waga: 70g 

2. Obsługa

• Podważ pokrywę baterii i włóż do środka 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki AA R6 
zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/-. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii. 

• Bardzo łatwa w obsłudze: suszarka włącza się automatycznie ,wystarczy położyć na niej 
dłoń lub stopę (należy wcisnąć dolną ściankę) 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 

zniszczenie urządzenia. 
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• Wkładając baterie musisz stosować się do oznaczeń +/-.
• Używaj wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego 

producenta.
• Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
• Nigdy nie ładuj zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub 

eksplodować. 
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia musisz wyciągnąć baterie! 

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji 
przedstawionych w niniejszej instrukcji. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

