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INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA ANTI-FRIZZ B312.

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wska-
zówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej,   zdolności sensoryczne, ale tylko pod 
nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urzą-
dzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający 
jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wy-
kwalifi kowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub naczyń za-
wierających wodę. 

CHARAKTERYSTYKA - Pierwsza konkretna suszarka do włosów kręconych lub puszących się - z 
urządzeniem jonizującym zapobiegającym puszeniu się włosów - nowy silnik Eco Power - 1600 watów 
przy wysokiej wydajności - 3 tryby wylotu powietrza do wyboru przez wygodny przełącznik suwakowy 
4 pozycje (OFF) zimno - Prędkość min. Gorące powietrze - Maksymalna prędkość i przycisk na zimne 
powietrze - w komplecie dyfuzor i 2 nasadki kumulujące strumień powietrza. Labor Pro przedstawia 
Anti-Frizz: pierwszy profesjonalna suszarka do włosów specyfi czny dla włosów kręconych lub puszących 
się. To zintegrowane urządzenie jonizujące zapobiega puszeniu się włosów. Suszarka Anti-Frizz posiada 
dwie funkcje: uwalnia skupiska jonów, które korygują ładunek elektrostatyczny włosy i skraca czas su-
szenia bez uszkadzania włosów. Dołączony dyfuzor poprawia naturalny kształt loków: przenosi przepływ 
powietrza w sposób delikatny i uporządkowany. Rezultatem są loki w końcu miękkie, zdyscyplinowane 
i błyszczące. Również najnowszej generacji silnik Eco Power pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy 
utrzymaniu niskiego zużycia energii.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Niebezpieczeństwo Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi 
kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed uży-
ciem produktu sprawdź bezpiecznik wtyczki. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest 
takie samo jak w opisie. Uwaga W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy 
sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowa-
nym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie 
włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. 
Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy 
przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód 
zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działa-
nie deszczu, słońca .etc. ) Nie używaj w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych materiałów (benzyna, 
aerozole itp.) . Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Nie wkładaj żadnych 
przedmiotów do wentylatora ani nie zbliżaj ich do niego, ponieważ może to utrudnić przepływ powietrza. 
Wentylator zatrzyma się w przypadku nieumyślnego wprowadzenia obiektu. W takim przypadku wyłącz 
urządzenie, usuń przedmiot, a wentylator będzie znów działał normalnie. Dysza nagrzewa się podczas 

używania urządzenia . Uważaj, aby go nie dotknąć. Nie kieruj strumienia w oczy lub inne wrażliwe części. 
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do suszenia i stylizacji włosów. Uwaga Niebezpieczeństwo ! Nie 
zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj w czystości z 
kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygną 
przed schowaniem go. 

INSTRUKCJA 

Podłącz urządzenie do zasilania upewniając się, że Twoje ręce są suche. Aby wysuszyć kręcone włosy: 
Przetrzyj mokre włosy ręcznikiem. Przeczesz włosy. Uformuj loki rękoma. Włóż dyfuzor. Przejdź do trybu 
prędkości minimalnej gorące powietrze. W połowie suszenia przesuń przycisk w trybie maksymalnej 
prędkości gorące powietrze. Aby jeszcze bardziej wzmocnić objętość, wysusz włosy do głowa na dół. 
Pod koniec suszenia potraktuj loki z podmuchem zimnego powietrza. Aby wyprostować włosy, użyj 
nasadki podczas modelowania, aby się skoncentrować przepływ powietrza. Aby włożyć nasadki i dyfu-
zor. Włóż nasadkę/dyfuzor wpuszczanie korków do szczeliny na dyszy. Obróć, aż usłyszysz kliknięcie. 
Urządzenie wyposażone jest w urządzenie jonizujące zapobiegające puszeniu, funkcja ta jest aktywna 
automatycznie po włączeniu urządzenia. Upewnij się, że wszystkie wloty i wyloty są zawsze czyste z ku-
rzu i resztek włosów. Wlot powietrza w kolorze różowym umiejscowiony z tyłu suszarki należy delikatnie 
odkręcić i ostrożnie wyczyścić suchym pędzelkiem lub palcami, a następnie przykręcić zanim rozpocznie 
się dalszą prace.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenie. W szczególności czy urządzenie 
jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym 
wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwi-
sem. SUSZARKA może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. 
Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie po-
nosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użyt-
kowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. 
Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodze-
nie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę 
pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania 
prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym. 

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ !!!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z 
działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 mie-
siące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych 
i estetycznych, uchwytów, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewła-
ściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a 
tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, na-
ruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. - Urządzenie musi zostać naprawione przez 
autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane 
przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która 
musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do auto-
ryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną - Klient końcowy musi 
poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy 
dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowane-
go sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA 
DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do ser-
wisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez fi rmę wraz z 
zakupionym towarem.


