MINI PROSTOWNICA WŁOSÓW
Model: AG440

4. Uwagi i środki ostrożności
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Mini prostownica z płytkami ceramicznymi do włosów to gwarancja udanej fryzury w każdym
miejscu i czasie.

2. Obsługa
•

Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunąć przycisk ON/OFF dostępny po
wewnętrznej stronie urządzenia - zaświeci się dioda sygnalizująca, że prostownica jest
włączona.
Prostownica będzie gotowa do użytkowania w ciągu 60 sekund.
Włosy muszą być rozczesane, czyste, lekko wilgotne lub suche.
Nie używać urządzenia do włosów sztucznych.
Włosy w kosmykach szerokości kilku centymetrów umieścić między płytkami
urządzenia i silnie ścisnąć, przesuwać powoli urządzenie od nasady włosów w kierunku
końcówek.
Powłoka ceramiczna płytek chroni włosy przed nadmierną temperaturą dzięki
równomiernemu rozprowadzeniu ciepła.
Nie należy jednorazowo trzymać włosów w prostownicy dłużej niż 20 sekund.
Przed związaniem lub czesaniem włosów, pozwól na ich ostygnięcie.
Po zakończeniu modelowania, przesuń przycisk ON/OFF by wyłączyć urządzenie
(dioda na obudowie prostownicy zgaśnie)
Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.
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3. Specyfikacja
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Zasilanie 230V - 50 Hz
Temperatura: 200C
Moc: 45W
Przycisk włączania/wyłączania prostownicy
Szerokość płytek: 15mm
Długość płytki: 7cm
Długość prostownicy: 17,5cm
Długość kabla: ok. 1.4m
Kolor: czarny z rózowymi płytkami

•

Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w
specyfikacji urządzenia.
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.
Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
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 prostownicy (ryzyko przerwania przewodu).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j. , http://www.hurtownia.aptel.pl

