
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Vegye le a fésűs részt (1) és helyezze a mellékelt szű-
rők egyikét az alsó részére (2).

2. Miután ezt megtette, helyezze mindkét részt (1 és 2) 
forgatva a készülék alsó részére (3), ahol a zár fel van 
rajzolva. 

3. Helyette a dugót (4) az aljzatba.
4. A fésűs rész (1) szögét úgy állíthatja be, hogy mind-

két kék oldalsó gombot (6) az egyik kezével egyszer-
re lefelé mozdítja, a másik kezével pedig megváltoz-
tatja a fésűs rész dőlését.

5. Nyomja meg a kék gombot a készülék be- és kikap-
csolásához. (5)

6. A nagyobb hatékonyság érdekében ossza szét a haját 
több tincsre és használjon csatokat. Húzza a készü-
léket a hajbőrtől a hajvégekig. Húzza át a készüléket 
többször egy tincsen.

7. Kapcsolja ki a készüléket (5) és húzza ki a hálózati 
csatlakozót (4). Használat után azonnal távolítsa el  a 
szűrőt a tartozékból (2),tisztítsa meg vagy cserélje ki, 
ha szükséges. Tisztítsa meg a fésűs részt (1) a mellé-
kelt kefével.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A SaniHair-t csak felnőtt személyek használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják. Csökkent fizikai, 
mentális és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalatlan személyek csak, 
felnőtt vagy tapasztalt személy jelenlétében használhatják az elektromos tetűfésűt.

• A készüléket gyermektől tartsa távol.
• A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, bidé, medence, mosdó vagy egyéb területeken folyó 

víz mellett.
• A készüléket ne tegye gyúlékony tárgyak közelébe.
• Ne tegye a tápkábelt forró felület közelébe.
• Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen rendellenessége van.

ELEKTROMOS TETŰFÉSŰ

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak 
az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre vonatko-
zó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása 
elősegíti a természet és a környezet védelmét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes 
szolgálathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez,ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a termék 
megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


