
1. Zalety produktu
• Negatywna jonizacja: gdy szczotka jest włączona podczas wibracji, wytwarza jony ujemne, które neutralizują
  dodatni ładunek elektrostatyczny. Gdy tylko zaczniesz czesać włosy, szczotka natychmiast je uspokoi, i wygładzi.
• Funkcja masażu wibracyjnego: wibrująca szczotka delikatnie masuje skórę głowy i poprawia je krążenie, dzięki
  czemu włosy wyglądają zdrowiej i są bardziej lśniące.
• Okrągłe zakończenia: Wszystkie zakończenia szczotki są gładkie, aby uniknąć uszkodzenia i owijania się
  włosów podczas czesania. Specjalne zakończenie sferyczne umożliwia większą powierzchnię kontaktu i
  delikatnie chroni skórę głowy.
• Ergonomiczna konstrukcja szczotki: ergonomiczny kształt szczotki zapewnia doskonałą chwytność.
• Zdejmowana główka szczotki: główkę szczotki może łatwo zdjąć i wyczyścić.
• Oszczędność energii: produkt wyłącza się automatycznie po 4 minutach ze względów bezpieczeństwa.
• Ostrzeżenie o wymianie baterii: Lampka sygnalizacyjna urządzenia ostrzega, że bateria jest wyczerpana i należy
  ją wymienić.

2. Elementy szczotki (rysunek)
1. Głowa szczotki
2. Główny przełącznik
3. Komora na baterie
4. Wyjście dla jonów ujemnych
5. Włącznik / wyłącznik
6. Lampka sygnalizacyjna

Instrukcja włączania urządzenia:
• Włóż baterię: Użyj baterii alkalicznej 2 x 1,5 V AAA.
• Głowę szczotki (1) umieść na podstawę.
• Szczotka jest prawidłowo złożona, jeśli usłyszysz dźwięk (klik).
• Usuń szczotkę, naciskając główny przełącznik

Instrukcja użytkowania:
• Naciśnij włącznik zasilania (5).
• Przybliż szczotkę do włosów. Podczas wibracji ujemne jony uwalniają się automatycznie, a włosy stają się
  miękkie i gładkie. Efekt jest widoczny natychmiast, gdyż szczotka uspokoi Twoje naelektryzowane włosy.

Czyszczenie:
• Możesz wytrzeć produkt wilgotną ściereczką.
• Usuń głowę szczotki i wyczyść nadmiar włosów.

3. Wskazówki i porady
• Powoli rozczesuj włosy. Dla uzyskania lepszych wyników ponów kilkakrotnie.

4. Ostrzeżenia
• Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.
• Nie należy używać produktu w pobliżu wody.
• Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie czesz peruk.
• Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, zalecamy wyjęcie baterii.
• Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu.
• Zużyty produkt należy wyrzucić do pojemnika na odpadki elektroniczne.
• Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 14 lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy jego użycie jest nadzorowane
  przez osobę dorosłą.

5. Charakterystyka techniczna
• Nazwa produktu: IonGlamour
• Model: JM-10
• Napięcie: 3V
• Prąd: 120 mA


