
NSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Luați dispozitivul cu pieptene (1) și așezați unul din-
tre filtrele furnizate pe partea inferioară (2).

2. După ce ați făcut acest lucru, plasați ambele părți (1 
și 2) rotindu-le în partea inferioară a dispozitivului (3) 
unde este desenat lacătul. 

3. Mufa (4) introduceți-o în priză.
4. ÈPuteți regla înclinația atașamentului pieptenelui (1) 

mișcând cu atenție ambele butoane albastre laterale 
(6) în jos cu o mână și schimbând înclinarea dinților 
cu cealaltă.

5. Apăsați butonul albastru de alimentare de pe dispo-
zitiv (5).

6. Pentru o eficiență mai mare, împărțiți-vă părul în mai 
multe șuvițe folosind clamele de păr. Trageți dispo-
zitivul de la scalp până la vârfuri. Trageți dispozitivul 
printr-o suvită de mai multe ori. Pieptănați din toate 
direcțiile.

7. Opriți aparatul (5) și deconectați-l (4). După utilizare, 
scoateți imediat filtrul din atașament (2), curățați-l 
sau, dacă este necesar, înlocuiți-l cu unul nou. Cură-
țați pieptenele (1) cu peria furnizată.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

• SaniHair® poate fi utilizat, curățat sau întreținut de adulți. Persoanele cu abilități fizice, mentale și sen-
zoriale reduse și persoanele neexperimentate ar trebui să folosească aparatul pentru păr sub îndru-
mare sau în prezența unei persoane adulte cu experiență.

• Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
• Nu folosiți aparatul lângă căzi, cabine de duș, bideuri, piscine, chiuvete sau alte zone, pe lângă apa 

curentă.
• Nu lăsați dispozitivul lângă obiecte inflamabile.
• Nu amplasați cablul de alimentare lângă suprafețe fierbinți.
• Nu utilizați dispozitivul dacă observați că este deteriorat.

PIEPTENE ELECTRIC

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor. Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că 
acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la prevenirea 
posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a de-
șeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre 
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care 
ați achiziționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.


