TURYSTYCZNA SUSZARKA DO WŁOSÓW
AG440C

2. Obsługa
•
•

•
•

Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230V.
Przesuń suwak włącznika z pozycji 0 w górę:
1 pozycja – wysoka prędkość / niska temperatura
2 pozycja – średnia prędkość / średnia temperatura
3 pozycja – wysoka prędkość / wysoka temperatura
Aby wyłączyć urządzenie przesuń suwak włącznika w dół na pozycję ZERO.
Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego
ostygnięcie.

3. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Kompaktowa, turystyczna suszarka do włosów. Lekka konstrukcja ułatwia korzystanie
z urządzenia w podróży. Wyposażona w wygodny przycisk wielofunkcyjny, który
umożliwia szybkie przestawienie prędkości i temperatury nawiewu. W komplecie
demontowalny koncentrator powietrza, który ułatwia stylizację fryzury. Możliwość
zdjęcia tylnej ścianki w celu wyczyszczenia kurzu. Dodatkowy, praktyczny hak
umożliwiający zawieszenie suszarki.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•

Kompaktowa, turystyczna suszarka do włosów.
Lekka konstrukcja ułatwia przewożenie urządzenia.
Wygodny przycisk wielofunkcyjny do ustawiania temperatury (3) i prędkości
(2).
Wyposażona w demontowalny koncentrator powietrza.
Zdejmowana tylna ścianka ułatwia czyszczenie wnętrza.
Praktyczny hak umożliwiający zawieszenie suszarki.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Materiał: tworzywo sztuczne
Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
Moc: 1500W
2 prędkości nawiewu
3 poziomy temperatury (w tym chłodna)
Koncentrator powietrza
Zdejmowana tylna ścianka
Hak do zawieszenia
Wysokość: 22 cm
Głębokość: 15,5 cm
Średnica: 7,5 cm
Kolor: zielony

* Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w
specyfikacji urządzenia.
* 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 suszenia należy tak dobrać temperaturę aby nie przegrzać włosów.
* Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu źródeł
wody.
* Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
* Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
* Nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki (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.

