
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA

PROSTOWNICA DO WŁOSÓWPROSTOWNICA DO WŁOSÓW
SW-1013, SW-1015SW-1013, SW-1015WAŻNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE

BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed

przystąpieniem do użytkowania.
2. Podłączaj urządzenie do prądu o napięciu

odpowiadającym parametrom zaznaczonym
na urządzeniu (230 V 50 Hz).

3. Urządzenie nie może być zanurzane 
w jakimkolwiek płynie.

4. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli.
5. Wyjmuj zawsze wtyczkę z gniazdka

sieciowego gdy nie korzystasz z urządzenia.
6. Nie zawijaj przewodu zasilającego dookoła

urządzenia.
7. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru

gdy jest ono podłączone do prądu lub
podczas jego użytkowania.

8. Przewód elektryczny nie może znajdować
się w pobliżu nagrzanych powierzchni.

9. Podczas pracy urządzenia, zwróć uwagę
na znajdujące się w pobliżu dzieci.
Urządzenie powinno być przechowywane
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

10. Unikaj kontaktu grzejnych elementów
urządzenia ze skórą, aby zapobiec ew.
poparzeniom.

11. Urządzenie podczas pracy powinno być
pod nadzorem.

UŻYTKOWANIE:
Włosy powinny być czyste i suche.
Ustaw prostownicę na płaskiej powierzchni 
i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Lampka kontrolna zacznie świecić.
Włosy należy podzielić na mniejsze kosmyki 
i kolejno je podgrzewać, aż do uzyskania
żądanego rezultatu.

Po zakończeniu użytkowania należy prostownicę
wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka sieciowego.

KONSERWACJA:
Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego 
i pozostaw urządzenie do wystygnięcia.
Urządzenie można teraz wytrzeć miękką, lekko
wilgotną ściereczką.
Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się
woda.

PRZECHOWYWANIE:
Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego 
i pozostaw urządzenie do wystygnięcia.
Przechowuj urządzenie w orginalnym
opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu.
Nigdy nie zawijaj przewodu zasilającego
dookoła urządzenia, albowiem może to 
w krótkim czasie spowodować jego uszkodzenie.

Model SW-1015 posiada:
• ceramiczne płytki idealnie wygładzające

włosy
• temperatura regulowana elektronicznie
• płynna regulacja temperatury: 120 0C-210 0C
• odżywiające działanie jonów i pary
• podczerwień dla zachowania naturalnego

połysku
• nowoczesny, ergonomiczny kształt

Dane techniczne:
SW-1013 SW-1015

Moc: 45 W 50 W
Napięcie: ~230 V ~220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz 50 Hz
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