
NAVODILA ZA UPORABO

1. Vzemite nastavek z glavnikom (1) in na spodnji del 
(2) namestite enega izmed priloženih filtrov.

2. Ko ste to storili, oba dela (1 in 2) z vrtenjem namesti-
te na spodnji del naprave (3), kjer je narisana ključav-
nica. 

3. Vtikač (4) vstavite v vtičnico.
4. Naklon česalnega nastavka (1) lahko prilagajate tako, 

da z eno roko oba modra stranska gumba (6) sočasno 
previdno premaknete navzdol, z drugo pa spremeni-
te naklon česalnega nastavka.

5. Pritisnite na modri gumb za vklop/izklop naprave (5).
6. Za večjo učinkovitost lase razdelite na več pramenov 

in pri tem uporabite lasne sponke. Napravo poteg-
nite od lasišča do konic. Skozi en pramen napravo 
večkrat potegnite. Počesite z vseh smeri.

7. Ugasnite napravo (5) in jo izklopite iz vtičnice (4). Po 
uporabi iz nastavka (2) takoj odstranite filter, ga očis-
tite ali po potrebi zamenjajte z novim. S priloženo 
metlico očistite česalni nastavek (1).

VARNOSTNA OPOZORILA

•  SaniHair® lahko uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo odrasli. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in 
senzoričnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe naj oblikovalec las uporabljajo pod mentorstvom 
ali v prisotnosti odrasle izkušene osebe.

• Napravo shranjujte izven dosega otrok.
• Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, kabin za prho, bidejev, bazenov, umivalnikov ali dru-

gih prostorih poleg tekoče vode. 
• Naprave ne puščajte v bližini vnetljivih predmetov.
• Napajalnega kabla ne odlagajte v bližino vročih površin.
• Naprave ne uporabljajte, če opazite, da je poškodovana. 

 ELEKTRONSKI GLAVNIK ZA UŠI

Pravilno odlaganje odpadkov: Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne 
smemo šteti za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne 
posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga 
pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za 
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv 
EU. 


