
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Podłącz prostownicę i naciśnij przycisk położony po  wewnętrznej stronie, aby uruchomić urządzenie.
2. Wybierz żądaną temperaturę, naciskając przycisk położony wewnątrz.
3. Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie nagrzeje się do żądanej temperatury.
4. Dla lepszej skuteczności podziel włosy na kilka równych części. Zacznij od dolnych pasm, kontynuuj  na gór-

nych.
5. Zacznij od wyprostowania górnej części włosów. Weź pasmo włosów i umieść je między gorącymi płytkami. 

Ściśnij je i delikatnie przeciągnij urządzenie aż po końcówki włosów. Powtarzaj ten proces, aż wyprostujesz 
wszystkie pasma włosów.

6. Wyłącz prostownicę, przytrzymując wewnętrzny przycisk przez kilka sekund i odłącz przewód zasilający. Płyty 
grzewcze muszą ostygnąć przed złożeniem prostownicy.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Prostownica do włosów MaBelle może być używana, czyszczona lub konserwowana przez osoby dorosłe. 
Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz osoby niedoświadczone 
powinny korzystać z prostownicy włosów pod opieką mentora lub w obecności doświadczonej osoby dorosłej.

• Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
• Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, kabin prysznicowych, bidetów, basenów, umywalek lub innych 

miejsc w pobliżu bieżącej wody.
• Jeśli używasz urządzenia w łazience, wyjmij wtyczkę z gniazdka zaraz po użyciu, ponieważ woda stwarza za-

grożenie nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest włączone.
• Urządzenie nagrzewa się w kilka sekund i może stwarzać ryzyko poparzenia. Zachowaj ostrożność podczas 

używania i nie używaj prostownicy  blisko małych dzieci i niemowląt.
• Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.
• Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
• Włączone urządzenie pozostaw na czystej, suchej i żaroodpornej powierzchni.
• Uważaj, aby nie dotknąć twarzy, szyi ani głowy żadną częścią urządzenia.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni.
• Nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone do urządzenia.
• Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz, że jest uszkodzone.
• Nie zwijaj ani nie zginaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem 

uszkodzeń.

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW MABELLE

Właściwa utylizacja odpadów: Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten 
nie może być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec poten-
cjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego 
produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub 
sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, że   produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu odłącz urządzenie z prądu , ostudź i przetrzyj wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych środków czyszczą-
cych.


