
PROSTOWNICA KARBOWNICA 3W1
MODEL: AG470

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Prostownica/ Karbownica 3w1 do włosów to gwarancja udanej fryzury w każdym miejscu i czasie! 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 

• Błyskawicznie się nagrzewa, posiada płytki równomiernie rozprowadzające ciepło, i NIE NISZCZY WŁOSÓW!

• Modelowanie włosów staje się o wiele prostsze dzięki temu urządzeniu. Jako karbownica służy do falowania 
włosów. Za pomocą jednego przycisku można swobodnie wymienić wkłady tworząc w ten sposób prostownicę.

• 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 prostownicy.

• Posiada diodę sygnalizującą działanie - nagrzewanie się płytek.

• Po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury prostownica zużywa zaledwie kilka Watów energii na podtrzymanie 
temperatury.

• Jest wykonana z wytrzymałego oraz żaroodpornego tworzywa.

• Elegancka i nowoczesna obudowa. 

Specyfikacja:

• Zasilanie 230V - 50 Hz.

• Moc: 20W.

• Przycisk włączania/wyłączania prostownicy.

• Dioda sygnalizująca zasilanie.

• 3 wymienne pary aluminiowych płytek w zestawie.

• Wymiar pojedynczej płytki: 65mm x 48 mm.

• Podwójna funkcja: karbowanie i prostowanie włosów.

• Ogrzewanie obustronne.

• Kolor: biało-niebieski.

W zestawie:

• Prostownica/ Karbownica.

• 3 wymienne pary aluminiowych płytek.

2. Opis działania

• Włosy muszą być rozczesane, czyste, lekko wilgotne lub suche.

• Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesuń przycisk ON/OFF dostępny po zewnętrznej stronie 
urządzenia - zaświeci się dioda sygnalizująca, że prostownica jest włączona.

• 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.

• 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.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

• 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.

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

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć lampę z prądu przed każdym 
czyszczeniem!

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy 
lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.

• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia. 

• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób
uszkodzony.

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

http://www.aptel.pl/

