
SUSZARKA DO WŁOSÓW 3W1
AG750

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Wielofunkcyjna szczotka do stylizacji włosów. Dzięki wykorzystaniu funkcji gorącego 
powietrza (hot air), może posłużyć jednocześnie za klasyczną suszarkę, jak też szczotkę, 
prostownicę czy lokówkę. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy 
podłączyć je do prądu i uruchomić jeden z 3 programów pracy (w 3 zakresach 
temperatury oraz 2 zakresach prędkości). Zalecamy korzystać ze szczotki przy lekko 
wilgotnych włosach, aby osiągnąć najlepszy efekt stylizacji.

Cechy produktu:

• Wielofunkcyjna szczotka do stylizacji włosów. 
• Wykorzystuje funkcję nadmuchu gorącego powietrza (hot air). 
• Może posłużyć za klasyczną suszarkę oraz szczotkę, prostownicę czy lokówkę. 
• Wbudowane 3 programy pracy (LOW, MIDDLE, HIGH). 
• Regulacja temperatury w 3 zakresach. 
• Regulacja prędkości nadmuchu w 2 zakresach. 
• Niezwykła prostota obsługi. 

Specyfikacja produktu:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 1000W 
• 3 programy pracy: LOW, MIDDLE, HIGH 
• LOW (niska temperatura + duża prędkość) 
• MIDDLE (średnia temperatura + średnia prędkość) 
• HIGH (wysoka temperatura + duża prędkość) 
• 3 zakresy temperatury 
• 2 prędkości nadmuchu 
• Długość: 31,5 cm 
• Szerokość: 7,5 cm 
• Grubość: 4 cm 
• Kolor: czarno-różowy 
• Długi kabel zasilający 
• Opakowanie: kartonowe 

2. Obsługa

• Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230V.
• Przesuń pokrętło w dolnej części urządzenia w odpowiednią pozycję:

1 pozycja – LOW wysoka prędkość / niska temperatura
2 pozycja – MIDDLE średnia prędkość / średnia temperatura
3 pozycja – HIGH wysoka prędkość / wysoka temperatura

• Aby wyłączyć urządzenie przesuń pokrętło włącznika w pozycję OFF.
• 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 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.


