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Instrukcja obsługi 

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW 
HM-4020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.  

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w 
gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem 

programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, 

należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno 
używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod 
żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno 
dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem 
elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać 
tylko autoryzowane centrum serwisowe. 



Prostownica do włosów HM-4020 PL 
 

 
3 

 

• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za 
przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub 
gniazdka. 

• Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij 
się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka 
ostrych lub gorących powierzchni. 

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i profesjonalnego. 
• Części urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Unikaj kontaktu gorących 

części prostownicy ze skórą. 
• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. 
• Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma. 
• Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani 

na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu. 
• Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych. 
• Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników z 

wodą. 
• W przypadku używania w łazience wyłącz urządzenie natychmiast po użyciu i 

odłącz je od sieci el. 
• Po użyciu pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Dopiero potem 

możesz go bezpiecznie przechowywać. 
• Nie wolno pokładać urządzenia na miękkich i łatwopalnych podkładkach 

(takich jak ręczniki, dywany, tapicerki itp.), jeżeli jest ono włączone lub 
nie jest całkowicie ostygnięte. Nie przykrywaj urządzenia. 

• Nie używaj prostownicy do sztucznych włosów ani do sierści zwierząt. 
• Płytki należy po każdym użyciu oczyścić od kurzu, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń. 
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie płucz urządzenia 

pod bieżącą wodą. 
• Nie używaj urządzenia z przedłużaczem. 
• Nie używaj urządzenia w temperaturach poniżej -5°C lub powyżej 35°C 
• W przypadku użytkowania w łazience zalecamy podłączenie urządzenia do 

gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem 
wyłączania maks. 30 mA.1 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przycisk włącz/wyłącz 
2. Przycisk - 
3. Przycisk + 
4. Blokada 

5. Płytki prostujące 
6. Wskaźnik sygnalizacyjny 
7. Przewód zasilający 

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 
• Podłącz urządzenie do sieci el. i odblokuj blokadę prostownicy. 
• Włącz urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania i wybierz żądaną 

temperaturę 140 / 160 / 180 / 200 / 220°C za pomocą przycisków + oraz –. 
• Odczekaj 2-3 minuty, aż żelazko będzie gotowe do użycia. 
• Przed użyciem urządzenia włosy powinny być czyste, suche i rozczesane. 
• Włóż kosmyk włosów (niezbyt gruby) między płytki i dociśnij uchwyty 

prostownicy do siebie. Następnie przesuwaj żelazko od korzeni do końcówek 
włosów ruchem przesuwnym. Tak samo należy postępować na całej głowie. 

• Po użyciu wyłącz urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania, odłącz je od 
źródła zasilania, postaw je na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło 
powierzchni, i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Następnie zamknij i 
zablokuj prostownicę. 

• Przed ostatecznym czesaniem pozwól włosom całkowicie ostygnąć. 
 
Odpowiednie temperatury dla różnych rodzajów włosów 

• 140 - 180 °C – włosy miękkie  
• 180 - 200 °C – normalne, falowane włosy 
• 200 - 220 °C – włosy kręcone, grube lub twarde 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
• Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci el., postaw je na 

płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni i pozostaw do całkowitego 
ostygnięcia. 

• Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia i płytek prostujących używaj 
wilgotnej szmatki lub gąbki, a następnie wysusz urządzenie. Urządzenie musi 
byś całkowicie suche przed dalszym użyciem. 

• Nie używaj agresywnych lub ściernych detergentów, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia. 

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego 220-240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowy pobór mocy 48 W 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów 
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 

 
 


