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Środki ostrożności: 

 Z tego urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. 

UWAGA! Zawarte w zestawie torebki polietylenowe mogą stanowić zagrożenie. Aby uniknąć 

niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj opakowania z dala od niemowląt i dzieci. Torebki nie są zabawkami. 

UWAGA! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody zgromadzonej w wannie lub innych naczyniach. 

 Nie używaj urządzenia w łazience. 

 Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. 

 Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem zauważalnych oznak uszkodzenia. 

Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało upuszczone. 

 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. W przypadku jego uszkodzenia należy 

natychmiast przerwać użytkowanie. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta. Użytkownik nie może podejmować prób naprawy. 

 Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone. 

 Nie kładź włączonego urządzenia na powierzchniach wrażliwych na ciepło. 

 Uważaj, aby gorąca powierzchnia urządzenia nie stykała się bezpośrednio ze skórą, w szczególności  

z oczami, uszami, twarzą i szyją. 

 To urządzenie nie powinno być używane przez osoby dorosłe, które mają ograniczone możliwości 

fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub u których brak doświadczenia i wiedzy może powodować 

zagrożenie, chyba że zostali odpowiednio poinstruowani, aby zrozumieć związane z tym bezpieczne 

użytkowanie i zagrożenia oraz są odpowiednio nadzorowani. 

 W przypadku używania tego urządzenia na dzieciach lub w ich pobliżu wymagany jest ścisły nadzór 

osoby dorosłej. Nie stosować na bardzo małe dzieci. 

 To urządzenie nie powinno być używane i czyszczone przez dzieci. Przechowywać poza zasięgiem 

dzieci. 

 Zawsze upewnij się, że urządzenie jest niedostępne dla dzieci, szczególnie podczas użytkowania  

i stygnięcia. 

 Odstaw urządzenie do wystygnięcia przed schowaniem. 

 Po użyciu nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie,  

pozostaw go luźno obok urządzenia. 

 

Specyfikacja techniczna: 

Model: KM-1010 
Zasilanie: 220V 

Moc: 45W 
Element grzewczy: PTC 

Regulacja temperatury: 170° / 220° 
Przewód: 1.7 m 
Wymiary: 33.5 x 8.2 cm 

Waga: 400 g 
 
 
 
Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
BIG5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 


