
       

SUSZARKA DO WŁOSÓW 8020

SYMBOL: 01700

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ZASTOSOWANIE I   OPIS URZĄDZENIA  

 Suszarka to świetne urządzenie do stylizacji włosów. Bardzo dobrze sprawdza się przy każdej ich długości. Dzięki niej 
można stworzyć piękną fryzurę.

 Suszarka została wyposażona w jonizację, która neutralizuje je i zmniejsza efekt elektrostatyczny, dzięki czemu włosy 
nie puszą się i nie elektryzują, a modelowanie staje się znacznie prostsze.

 DYFUZOR - duża nakładka służąca głównie do kręcenia włosów oraz układania ich w falejak również do zwiększania 
ich objętości i unoszenia u nasady

 KONCENTRATOR - jest to końcówka z wąskim otworem, która kieruje nadmuch na konkretny fragment włosów, co 
pozwala na precyzyjną stylizację fryzury.

2.   TRYBY SUSZENIA:  

Górny przełącznik - temperatura nadmuchu
0 - chłodny nadmuch
1 - ciepły nadmuch
2 - bardzo ciepły nadmuch
Dolny przełącznik - moc
0 - suszarka wyłączona
1 - mała moc
2 - duża moc

3  . SPECYFIKACJA PRODUKTU  

 Kod produktu: 01700
 Wysoka jakość wykonania
 Trzystopniowa regulacja temperatury
 Dwustopniowa regulacja mocy
 Szybka stylizacja włosów
 Zimny nawiew
 Wygodna w użyciu
 Zasilanie: sieciowe 220V - 240V 50/50hz
 Moc: 1200W
 Obrotowy kabel
 Haczyk do zawieszania
 Długość kabla zasilającego: 125cm
 Średnica wyloty powietrza: 4,5cm
 Kolor: czarny
 Produkt posiada certyfikat CE

4  . ZESTAW ZAWIERA:  

 Fabrycznie nową suszarkę
 Koncentrator
 Dyfuzor
 Oryginalne opakowanie

5  . WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

 Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co
jest niebezpieczne.

 Czyścić delikatną, wilgotną ściereczką
 Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, palnymi 

gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
 Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

 Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym 
użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, 

 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas
transportu.
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