
1. Odkręć śrubkę.
2. Włóż 3 baterie AAA. Nie są one zawarte w zestawie do robienia warkoczy
3. Dokręć śrubę.
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

QUICK TWIST
Zestaw do samodzielnego zaplatania włosów



INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przeczesz pasmo włosów.
2. Weź rozdzielacz do włosów. Podziel pasmo na trzy części (1).
3. Włóż ochronną gumkę.
4. Weź QuickTwist i trzy dołączone patyczki (2). Włóż każdy do rękawa od dołu (3), tak aby pętle znajdo-

wały się na górze QuickTwist.
5. Zacznij od włożenia pierwszej pasma do pętli. Pociągnij koniec rękawa, aby przeciągnąć pasmo włosów 

przez cały rękaw. Usuń patyczek. Powtórz procedurę dla pozostałych dwóch rękawów. Po usunięciu 
wszystkich trzech patyczków możesz zacząć robić warkocz (4). W razie potrzeby przedłuż rękawy.

6. Włącz przycisk zasilania (5) i poczekaj, aż warkocz się uplecie
7. Wyłącz urządzenie.
8. Warkocz zakończ za pomocą dostarczonych gumek lub spinek (6).
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• QuickTwist może być używany przez dzieci powyżej 3 roku życia pod opieką mentora lub w obecności 

doświadczonej osoby dorosłej.
• Nie zostawiaj zabawek w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
• Należy używać tylko części dostarczonych z zestawem.



KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
• Trzymaj zabawkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wody, kurzu i poza zasięgiem 

zwierząt domowych
• Zawsze wyłączaj zabawkę po użyciu.
• Nigdy nie zanurzaj zabawki w wodzie.
• Nie używaj detergentów do czyszczenia.

Na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo i jakość produktów oferowanych w 
naszych sklepach.
ISprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden 
sposób zagrażać bezpieczeństwu ani zdrowiu jego użytkowników i innych osób podczas użytkowania. Podany 
zalecany wiek dziecka dla wybranego produktu firma Megasplet d. o. o. uzyskała od importera, dystrybutora, 
producenta lub przedstawiciela produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do używania konkretnego pro-
duktu jest określany przez producenta na podstawie obowiązujących przepisów i prawa, rozwoju sensorycz-
nego, motorycznego i umysłowego dziecka oraz relatywnych ograniczeń użytkowania.

Zalecany wiek i / lub obciążenie niech będą wskaznikiem do zakupu produktu. Wybierając produkt, weź pod 
uwagę okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony i na tej podstawie znajdź produkt, 
który będzie wspierał rozwój dziecka w każdym obszarze.

Podczas używania produktu należy przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego 
i prawidłowego użytkowania produktu oraz poniższych INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

1. Zabawki i artykuły, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia
Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, 
dlatego na tych produktach jest oznaczone jedno z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat.
Ostrzeżenie w postaci poniższego graficznego znaku:

Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie szczególnych zagrożeń, które wymagają tego środka ostrożności. 
Niniejszy punkt nie ma zastosowania do zabawek i produktów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, 
cechy, właściwości lub z innych ważnych powodów są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca 
życia.

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, pomo-
żesz zapobiec potencjalnym 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.

INSTRUKCJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


