
2. Wskazówki bezpieczeństwa
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Prostownica do włosów przeznaczona jest wyłącznie do prostowania i 
układania naturalnych ludzkich włosów. Należy używać urządzenia tylko na 
suche włosy.
Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie wolno go używać w 
celach komercyjnych.
Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem
Nie należy stosować do układania sztucznych włosów czy sierści zwierząt. 
Nie suszyć żadnych przedmiotów za pomocą prostownicy do włosów!

Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
• Urządzenie może być używane przez dzieci od ósmego roku życia i osoby 

o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych 
albo niemających doświadczenia i/lub wiedzy o jego obsłudze, jeśli są pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i 
zrozumiały związane z tym zagrożenia. 

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
• Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez 

dzieci bez nadzoru.
• Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Jeśli urządzenie jest wykorzystywane w łazience, po jego użyciu należy 

wyciągnąć zasilacz wtyczkowy z gniazdka, ponieważ bliskość wody stano-
wi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

• Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalo wanie w obwodzie 
wyłącznika różnicowo-prądowego (FI/RCD) o wymiarowym napięciu 
wyłączającym o wartości nie większej niż 30 mA. Porady w tym względzie 
udzieli fachowiec. Montaż należy zlecić wyłącznie elektrykowi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
• Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci.  

Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. 
Istnieje ryzyko uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem  
spowodowane wilgocią
• Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, 

umywalek oraz innych naczyń zawierających wodę.
• Nigdy nie odkładać urządzenia w taki sposób, by podłączone do 

zasilania mogło wpaść do wody.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kapaniem lub spryskiwaniem wodą.
• Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.
• Nie należy używać urządzenia do układania mokrych włosów.
• Urządzenia, kabla ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie czy innych 

cieczach ani nie wolno płukać ich pod bieżącą wodą. 
• Jeśli jednak zdarzy się, że urządzenie wpadnie do wody,należy natych-

miast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a dopiero później wyciągnąć urządzenie. 
W takim przypadku nie należy używać urządzenia, ale oddać je do spraw-
dzenia w warsztacie specjalistycznym.

• Jeśli do urządzenia dostanie się jakakolwiek ciecz, natychmiast wyjąć 
wtyczkę. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić sprawdzenie 
urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem  
elektrycznym
• Nie włączać urządzenia po upadku oraz wtedy, gdy ono samo 

lub kabel zasilający mają widoczne uszkodzenia.
• Wtyczkę sieciową należy podłączać tylko do prawidłowo 

zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie 
odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej. 
Gniazdko musi być dobrze dostępne również po podłączeniu 
urządzenia.

• Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ uszkodze-
niu na ostrych krawędziach lub gorących elementach. Nie należy owijać 
przewodu wokół urządzenia (niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu!).

• Należy uważać, aby przewód zasilający nie był ściśnięty lub zgnieciony.
• Należy uważać, aby kabel nie stykał się z gorącymi powierzchniami  

urządzenia. 
• Przy wyciąganiu wtyczki sieciowej z gniazdka należy zawsze ciągnąć za 

wtyczkę, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć za kabel.
• Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka, …

 … po każdym użyciu,
 … kiedy wystąpi usterka,
 … kiedy urządzenie nie jest używane,
 … przed czyszczeniem urządzenia oraz
 … w przypadku burzy.

• W urządzeniu ani w akcesoriach nie wolno wprowadzać żadnych zmian, 
co pozwoli wykluczyć ewentualne zagrożenia. Nie wolno także samodziel-
nie wymieniać przewodu zasilającego. Wykonywanie napraw zlecać tylko 
specjalistycznym zakładom.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Zagrożenie pożarem
• Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez 

nadzoru 
• Urządzenia nie należy niczym przykrywać ani nie należy go kłaść na 

miękkich przedmiotach (jak np. ręczniki). Włączone / gorące urządzenie 
należy położyć na stabilnym, równym, odpornym na działanie wysokiej 
temperatury podłożu.

• Nie wolno używać benzyny, spirytusu czy innych łatwopalnych środków 
czyszczących.

• Podczas korzystania z produktów do stylizacji włosów należy przestrzegać 
wskazówek producenta.

• Nie używać przedłużacza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oparzeń
• Nie należy dotykać gorących płytek prostownicy ani gorących 

powierzchni obudowy. Gorące urządzenie można chwytać tylko 
za uchwyt.

• Należy zachować bezpieczną odległość od skóry głowy, szyi i twarzy.
• Należy zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpi się 

do czyszczenia go lub zanim się je sprzątnie.

OSTRZEŻENIE przed zranieniami
• Kabel należy umieścić w taki sposób, aby nikt się o niego nie 

potknął ani na niego nie nadepnął!

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniami włosów
• W celu uniknięcia uszkodzenia włosów, np. łamania się  

włosów …
 … należy zostawić przyłożone do włosów płytki prostownicy w jednym 

miejscu tylko przez kilka sekund;
 … nie należy prostować za często włosów tlenionych, rozjaśnianych lub 

farbowanych.

OSTROŻNIE: Szkodami materialnymi
• Nigdy nie należy kłaść urządzenia na gorące powierzchnie (np. 

płytki kuchenne) ani w pobliżu źródeł ciepła albo otwartego 
ognia. 

• Nie należy używać silnych albo szorstkich środków czyszczących.
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie temperatur poniżej  

–10 °C lub powyżej +40 °C.
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OSTRZEŻENIE! Należy używać urządzenia tylko na suche włosy.
WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem należy włączyć urządzenie na 
kilka minut. Możliwe jest wystąpienie lekkiego zapachu fabrycznego. Jest 
to zjawisko normalne i występuje tylko przy pierwszym użyciu prostownicy. 
Należy zapewnić dobre przewietrzenie pomieszczenia.
• Oceń prawidłowo swoje włosy: cienkie albo łamliwe włosy reagują szyb-

ciej na prostowanie niż grube, zdrowe włosy.
• Im cieńsze pasemka prostujesz, tym intensywniejszy będzie efekt stylingu.

Włączenie i rozgrzanie
1. Ściągnąć osłonę ochronną
2. Należy położyć urządzenie na podłoże odporne na wysokie temperatury.
3. Należy włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka.
4. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć włącznik / wyłącznik w pozycję 

ON. Dioda kontrolna zaświeci się na czerwono.

Prostowanie
1. Wysusz włosy.
2. Dobrze rozczesz włosy.
3. Oddziel pasmo włosów i gładko je rozczesz.
4. Włóż pasmo włosów u ich nasady pomiędzy płytki ceramiczne prostowni-

cy. Zachowaj wystarczającą odległość od skóry głowy!
5. Przeciągnij urządzenie od nasady włosów aż po końce. Nie zatrzymuj się 

przy tym zbyt długo w jednym miejscu. 
6. W ten sam sposób postępuj z każdym kolejnym pasmem włosów.

Wyłączenie i schłodzenie
1. Aby wyłączyć, należy przesunąć włącznik / wyłącznik w pozycję OFF. 

Dioda kontrolna zgaśnie.
2. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3. Należy zaczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpi  

się do czyszczenia go lub zanim się je sprzątnie.
4. Zbliżyć do siebie płytki prostownicy poprzez ściśnięcie i założyć na nie 

osłonę ochronną .

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi i przede wszystkim stosować się do wska-
zówek bezpieczeństwa!

• Urządzenie wolno obsługiwać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji.

• Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
• W przypadku dalszego przekazania urządzenia należy dołączyć do niego 

instrukcję obsługi.

Mini prostownica do włosów

Instrukcja obsługi
� Polski

Art.  9263041

4. Czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
• Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odcze-

kać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
• Nie należy używać żadnych silnych lub szorstkich środków czyszczących.
• Nie wolno nigdy używać benzyny, spirytusu czy innych łatwopalnych 

środków czyszczących.

• Należy przetrzeć obudowę i płytki prostownicy lekko zwilżoną szmatką,  
a następnie wytrzeć do sucha.

5. Dane techniczne

Numer produktu 9263041

Napięcie sieciowe 110 V–240 V ~ 50 Hz / 60 Hz

Klasa bezpieczeństwa  II

Moc 25 W

Zakres temperatur max. 160 °C

Temperatura otoczenia od –10 °C do +40 °C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadza-
nia zmian w konstrukcji i wyglądzie produktu oraz akcesoriów.

6. Deklaracja zgodności
Zgodnie z europejską dyrektywą wprowadzono oznakowanie CE.
Deklaracja zgodności znajduje się u producenta i możną ją tam 
uzyskać: 
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29 
85737 Ismaning bei München · NIEMCY
Nie jest to adres serwisu.

7. Utylizacja
Znajdujący się obok symbol oznacza, że na terenie Unii Europe-
jskiej produkt musi zostać dostarczony do specjalnego miejsca 
składowania odpadów. Dotyczy to zarówno produktu, jak i wszys-
tkich jego elementów oznaczonych tym symbolem. Oznakowanych 
produktów nie wolno wyrzucać do kubła z normalnymi odpadami 
domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki surowców 
wtórnych zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.
Opakowanie 
W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać odpowied-
nich przepisów dotyczących ochrony środowiska w danym kraju.

Black (K 60)

Wyprodukowano dla Aquarius Deutschland GmbH
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WSKAZÓWKA: Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

1 (Górny) uchwyt
2 Kabel z wtyczką i uchwytem  

kablowym odciążającym
3 Włącznik / wyłącznik

4 Dioda kontrolna czerwona
5 Płytki z powłoką ceramiczną
6 Osłona ochronna

Wyposażenie: prostownica do włosów z osłoną ochronną, instrukcja obsługi

Wskazówki ostrzegawcze zawarte w niniejszej instrukcji
Jeżeli jest to konieczne, w niniejszej instrukcji pracy stosuje się następujące 
ostrzeżenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego 
ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała i śmierci.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia 
może być przyczyną poważnych obrażeń lub strat materialnych.

OSTROŻNIE: Niskie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może 
być przyczyną lekkich obrażeń lub strat materialnych.

WSKAZÓWKA: Cechy i sposób zachowania, na które należy zwracać uwagę 
podczas pracy z urządzeniem.


