
INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Weź nakładkę z grzebieniem  (1) i na dolną część 
umieść jeden z dostarczonych filtrów (2).

2. Gdy już to wykonasz, umieść obie części (1 i 2), obra-
cając na dolną część urządzenia (3), gdzie jest nary-
sowana kłódka. 

3. Włóż wtyczkę (4) do gniazda.
4. Nachylenie nakładki z grzebieniem (1) można regulo-

wać, ostrożnie przesuwając oba niebieskie przyciski 
boczne (6) jedną ręką w dół, a drugą jednocześnie 
zmieniając nachylenie nakładki z grzebieniem.

5. Naciśnij niebieski przycisk zasilania na urządzeniu (5).
6. Aby uzyskać większą skuteczność, podziel włosy na 

kilka pasm za pomocą spinek do włosów. Urządzenie 
pociągnij od skóry głowy, aż do końcówek. Kilka-
krotnie przeciągnij urządzenie przez jedno pasmo. 
Poczesz we wszystkie strony.

7. Wyłącz urządzenie (5) i odłącz je (4). Po użyciu na-
tychmiast wyjmij filtr z nasadki (2), wyczyść go lub w 
razie potrzeby wymień na nowy. Wyczyść nakładkę z 
grzebieniem(1) załączoną szczoteczką.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• SaniHair® może być używany, czyszczony lub konserwowany przez osoby dorosłe. Osoby o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz osoby niedoświadczone powinny 
korzystać z grzebienia 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 obok bieżącej wody.
• Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni.
• Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz, że jest uszkodzone.

 ELEKTRONICZNY GRZEBIEŃ NA WSZY 

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.


