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1 Zastosowanie i funkcje 
 

Szczotka prostująca słowy to Twój nowy sojusznik w tworzeniu pięknych fryzur. Jest 
narzędziem fryzjerskim, dzięki któremu możesz tworzyć najbardziej oryginalne stylizacje. 
Ceramiczna powłoka szczotki równomiernie rozprowadza ciepło, a tym samym chroni włosy 
podczas stylizacji. 

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.  

To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego i nie może być 
używane do celów przemysłowych. 
 

2 Dane techniczne 
 

Model HBS-8424 

Numer partii POJM180424 

Napięcie nominalne 110-240 V~, 50-60 Hz    

Moc nominalna 50 W  

 

 

3 Zasady bezpiecznego użytkowania 

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat 
i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, 
jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z 
urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i 
rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, by 
nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 
urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez 
nadzoru osoby dorosłej.  

2.  Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio 
wykwalifikowaną osobę aby uniknąć zagrożenia.  

3. OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzenia w 
pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod 
prysznicem, nad umywalką lub innym 

zbiornikiem wodnym.  
4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 

5. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego.  

6. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem. 
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7. UWAGA! Podczas pracy urządzenie rozgrzewa się. Nie dotykaj elementów grzejnych – 
ryzyko oparzenia. 

8. UWAGA! Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. 

9. Przed użyciem należy upewnić się czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada 
napięciu w sieci prądu przemiennego. 

10. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć przewód sieciowy. 

11. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy. 

12. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości i wykazuje widoczne 
oznaki uszkodzenia. 

13. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci prądu 
przemiennego. 

14. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy. 

15. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. 
Natychmiast odłącz od sieci prądu przemiennego. 

16. Zawsze odłączaj od sieci prądu przemiennego, jeśli nie korzystasz z urządzenia oraz przed 
czyszczeniem. 

17. Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i 
nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp. 

18. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części 
urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy. 

19. Nie stosuj urządzenia na sztucznych włosach. 

20. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwo palnych elementów – lakier do włosów, benzyna 
itp. 

21. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie. 
22. Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, instrukcja obsługi również musi zostać 

przekazana.  
23. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem 

instrukcje.vershold.com 
 
 

 
 
 

4 Objaśnienie symboli 

 

 

Przeczytaj instrukcję 

 Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.  
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Znak ostrzegający o nie używaniu produktu w pobliżu wody, nad 
wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym 
zbiornikiem wodnym. Możliwość porażenia elektrycznego. 

 

 Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione 
przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub 
wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało 
prawdopodobne 

 

 

Urządzenie do użytku wewnętrznego. 
 

 

 

Ostrzeżenie! Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i 
pozostawić je do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i 
konserwacji w celu uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia. 

 

 

 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji. 

 

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie. 
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5 Budowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Zawartość zestawu 
 

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie : 

 

1 Główna część szczotki z zębami silikonowymi i nylonowymi  

2 Wyświetlacz LCD 

3 Rączka 

4 Przewód sieciowy z obrotowym mocowaniem 

5 Włącznik/wyłącznik  

6 Przycisk zmniejszania temperatury 

7 Przycisk zwiększania temperatury 

Ilość Element 

1 Szczotka prostująca włosy  

1 Instrukcja obsługi 

1 

6 

3 

4 

2 

5 

7 
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Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez 
uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód nie jest 
uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są one uszkodzone, nie używaj 
urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

 
Uwaga!   
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części 
opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia! 

7 Użytkowanie 
 

7.1 Przed użyciem 
1. Należy upewnić się, że włosy są czyste, suche. 
2. Rozpakuj urządzenie.  

Należy zastosować produkty chroniące włosy przed ciepłem. 

7.2 Włączenie urządzenia. 
Aby włączyć urządzenie naciśnij włącznik/wyłącznik.  

Przyciskiem + lub – dokonaj ustawienia odpowiedniej temperatury w przedziale od 130 – 190°C-from 

FFU 

Gdy temperatura miga na wyświetlaczu, oznacza to, że urządzenie nagrzewa się / ochładza 
do ustawionej temperatury. Temperatura stale wyświetlona na wyświetlaczu oznacza, że 
urządzenie jest nagrzane do tej temperatury. 

7.3 Prostowanie włosów 

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.  

2. Upewnij się, że napięcie elektryczne w gnieździe sieci elektrycznej jest zgodne z 

parametrami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.  

3. Włącz urządzenie.  

4. Aby wyprostować włosy należy umieścić część włosów która nie jest krótsza niż 5 cm 

pomiędzy rozgrzanymi ząbkami szczotki. Następnie przesuń szczotkę (maks 5 

sekund )w dół wzdłuż włosów bez zatrzymywania się aby zapobiec przegrzaniu. 

5. Czynność powtarzaj, aż wyprostujesz resztę włosów 

 

Pamiętej ! Nie należy czesać skóry głowy, aby się nie poparzyć.  

 

Dla utrwalenia efektu po stylizacji użyj lakieru do włosów.  

 

7.4 Wyłączenie urządzenie. 
Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy włącznik/wyłącznik.  
Poczekaj aż urządzenie wystygnie aby je schować. 
Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić szczotkę z pozostałych w niej włosów 
 

 

8     Czyszczenie i konserwacja 
 

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia. 
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Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do 
ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia 
porażenia elektrycznego i oparzenia. 

 

 
1. Czyszczenie powinno być przeprowadzone dopiero po całkowitym ostygnięciu 

urządzenia. 
2. Obudowę urządzenia przecierać suchą szmatką. 
3. Należy regularnie oczyszczać urządzenie z włosów oraz kurzu. 

Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących. 
4. Nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzać go w wodzie. 
 

9     Naprawa 
 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjaliście. 
 
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis 
lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę aby uniknąć zagrożenia. 

10     Przechowywanie i transport  
 

1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. 

2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 

11     Utylizacja 

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są 
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z 
przepisami lokalnymi. 

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne 
źródło zagrożenia. 

 

Właściwa utylizacja urządzenia: 
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego 

kontenera na śmieci (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub 
opakowaniu. 

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie 
z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 
innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład 
w ochronę naszego środowiska 

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia. 
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12     Deklaracja CE 
 

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej LVD oraz kompatybilności elektromagnetycznej 
EMC i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek. 

 

13     Gwarancja 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail: 

• infolinia@vershold.com 

• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903 
 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie 

 

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.  

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.  

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 
należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady 
urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.  

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z 
winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.  

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca 
oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.  

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.  

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.  

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

(Dz.U.2014.121). 

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 

Producent (Gwarant): 

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.  

ul. Żwirki i Wigury 16 A,  

02-092 Warszawa, Polska 

Wyprodukowano w Chinach 
 

mailto:infolinia@vershold.com
http://www.vershold.com/opinie

