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Szanowni Klienci! 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom 
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej 
eksploatacji prostownicy. 
 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
Prostownica ta została zaprojektowana do użytku przez profesjonalnych fryzjerów na potrzeby środowiska fryzjerskiego oraz dla 
indywidualnych użytkowników. Za pomocą technologii IONIC, prostownica jest stworzona celem zapewnienia stałego dostarczania 
dużej ilości ciepła i zdumiewającej sprawności w modelowaniu włosów. Zapewnia ona również szeroki zakres ustawień temperatury 
zależnie od rodzaju włosów oraz inne funkcje. 
Wiemy, że będą Państwo bardzo zadowoleni z funkcjonowania prostownicy, jakości, wygody użycia i będziecie chcieli spróbować 
użycia innych naszych prostownic, lokówek i suszarek. Niniejsze urządzenie jest zaprojektowana pod względem bezpieczeństwa  
i walorów użytkowych. Zawarte informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem prostownicy do 
włosów, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
− Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia. 
− Gdy prostownica jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru. 
− Podczas pracy nie kładź prostownicy na mokrej powierzchni lub ubraniu. 
− Proszę upewnić się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są zablokowane. 
− Nigdy nie zanurzaj prostownicy, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładać prostownicy do dołu, w taki 

sposób, że może ona wpaść do wody będąc wciąż włączona. 
− Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane. 
− Nie używaj podczas kąpieli. 
− Prostownica powinna być stosowana jedynie do suszenia włosów. 



 3
− Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu. 
− Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza prostownicy do włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia). 
− Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów prostownicy. 
− Nigdy nie należy blokować otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani nie kłaść prostownicy na miękkim podłożu, takim jak łóżko 

lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane otwory przepływu powietrza. Przechowuj bez włosów, itp. 
− Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen. 
− Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowane serwisy w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka. Dotyczy to 

również wymiany przewodu zasilającego. 
− Jeżeli prostownica wpadnie do wody, przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody. Nie wolno 

później używać prostownicy. 
− Urządzenia elektryczne powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno dopuścić do tego, aby dzieci używały lub 

bawiły się takimi urządzeniami. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
− Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi 

oraz brakiem doświadczenia lub wiedzy, dopóki nie zostaną przeszkolone o sposobie użytkowania przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

− Nigdy nie wolno używać prostownicy jeżeli jej przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa ona prawidłowo, 
w przypadku jej upuszczenia lub uszkodzenia lub wpadnięcia do wody. Jeżeli przewód zasilający  lub wtyczka są uszkodzone, 
muszą one zostać wymienione przez kwalifikowanego technika elektryka, ponieważ konieczne do tego są specjalne narzędzia. 

− Sprawdzać regularnie przewód zasilania. Izolacja nie może być uszkodzona ani też popękana. 
− Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. 
− Podczas pracy, prostownica staje się gorąca. Nie umieszczaj prostownicy w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
− Przed odłożeniem prostownicy, pozwól na jej ostygnięcie. 
− Nie używaj urządzenia z przemiennikiem napięcia. 
− Nie kierować gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub innych miejsc wrażliwych na ciepło. 
− Nie używaj urządzenia wobec osób, które śpią. 
− Nie wyciągać wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę. 
− Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej prostownicy. Zawsze należy odłączyć prostownicę od zasilania po jej użyciu lub  

w celu jej czyszczenia. 
− Nie zwijać przewodu zasilającego wokół prostownicy (ryzyko przerwania przewodu). 
− Nigdy nie wolno niczym przykrywać prostownicy, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu. 
− W przypadku oddawania prostownicy innej osobie, proszę przekazać tej osobie również instrukcję. Co do prostownicy, dla 

których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
zgodnie z Ustawą o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się prostownicy razem z odpadkami domowymi. Proszę 
skonsultować się z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami. 
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− Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy pozwolić na ich 

ostygnięcie. 
− Nie stosuj nie zalecanych nasadek. 
− Zawsze odłączaj prostownicę od sieci po zakończeniu używania. 
− Gdy prostownica do włosów jest używana w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość stanowi 

zagrożenie nawet wtedy, kiedy prostownica do włosów jest wyłączona. 
− Używaj prostownicy jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji. 
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, 
urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy 
zwrócić się do specjalisty elektryka. 
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem 
z wodą. 
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru. 
 
Dane techniczne 
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu. 
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm. 
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: 

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC. 
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. 

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.  
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl. 
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Budowa prostownicy:  
1. Zimny koniec. 
2. Płytka Flexi-Plates™. 
3. Ustawianie temperatury: 

„+” - zwiększanie temp, 
„-” - zmniejszanie temp. 

4. Sygnalizacja włączenia. 
5. Przycisk włączenia/wyłączenia 

(ON/OFF). 
6. Przewód przyłączeniowy. 

 
 
 
Obsługa i działanie prostownicy: 
Uruchomienie 
Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i nacisnąć przycisk ON/OFF (5), przytrzymując go wciśniętym, aż do zaświecenia się 
światełka pokazującego, że prostownica jest włączona. Prostownica będzie gotowa do użytkowania w ciągu 30 sekund.  
UWAGA: Zmienne ustawienia temperatury (3) zapewniają szeroki zakres wyboru temperatury grzania. Pozwala to na dopasowanie 
temperatury płytki do struktury i rodzaju włosów, które chcemy modelować. W tym celu w wyborze prawidłowej temperatury, należy 
stosować poniższą tabelkę. 
 

Wybór temperatury Rodzaj włosów 
120ºC-140ºC Do delikatnych, cienkich włosów 

160ºC Od włosów cienkich do włosów o średniej strukturze 
180ºC-200ºC Do grubych włosów 

 
 Zalecenia pomocne przy modelowaniu 

- Przed rozpoczęciem używania urządzenia do modelowania, włosy powinny być czyste i całkowicie wysuszone. 
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Naciśnij przycisk ON/OFF (5), przytrzymując go wciśniętym przez jedną 

sekundę. Wskaźnik świetlny „ON” zaświeci się. Wybierz odpowiednie ustawienie temperatury (3) stosownie do rodzaju 
włosów (patrz tabela). 
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- W celu prostowania lub wygładzania włosów, przytrzymaj 5 centymetrowe pasmo włosów pomiędzy płytkami i przesuwaj 

prostownicę powoli wzdłuż włosów. Jedną rękę używaj do mocnego trzymania uchwytu, a drugą do lekkiego 
przytrzymania zimnych końców (1). 

- Celem wyjęcia włosów, zwolnij nacisk na uchwycie i pozwól na wyślizgnięcie się pasma włosów. 
- Powtórz to dla włosów na całej głowie aby uzyskać żądaną fryzurę. Nie powtarzaj tego na tym samym pasemku włosów 

przez dłuższy czas. 
- Przed związaniem lub czesaniem włosów, pozwól na ich ostygnięcie. 
- Po zakończeniu modelowania, naciśnij przycisk ON/OFF (5), przytrzymując go wciśniętym do zgaśnięcia światełka 

sygnalizującego zasilanie urządzenia. Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie. 
Zalety prostownicy: 

- Funkcja jonowania dodaje połysku włosom poprzez zatrzymanie wilgotności. 
- Posiada zamknięcie chroniące przed zetknięciem z naskórkiem i zdolność odbijania. 
- Sterowana elektronicznie. 
- Nagrzewa się maksymalnie do temperatury około 200ºC, gotowa do użycia w ciągu kilkudziesięciu sekund. 
- 20-sekundowe odzyskiwanie ciepła pozwala na utrzymywanie temperatury. 
- Samoregulujące płytki Flexi-Plates™ - brak szczelin pomiędzy płytkami. 
- Wskaźniki diodowe temperatury. 
- Zmienne nastawy temperatury (3) odpowiednio do rodzaju włosów. 
- Zwarta i wygodna w użyciu budowa. 
- Zimne końce dają komfort obsługi. 
- Przełącznik ON/OFF (5) z sygnalizacją świetlną włączenia. 
- Elastyczny przewód przyłączeniowy (6) zapewniający trwałość i łatwość użycia. 

 
Czyszczenie i konserwacja prostownicy 
Prostownica jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Zawsze wyłączaj prostownicę przyciskiem (5) i wyciągaj wtyczkę  
z gniazdka. Utrzymuj powierzchnie grzewcze w czystości, wolne od zabrudzeń, kurzu i „sprayu” do włosów. Kiedy konieczne jest jej 
czyszczenie, odłącz urządzenie od sieci zasilającej i przetrzyj powierzchnie zewnętrzne za pomocą wilgotnej szmatki. Jeżeli 
przewód jest poskręcany, należy go rozprostować przed użyciem. 
OSTRZEŻENIE: W przypadku wystąpienia awarii, nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Urządzenie nie posiada części 
przeznaczonych do wymiany przez użytkownika. 
Przechowywanie 

- Kiedy urządzenie nie jest używane, zawsze należy odłączyć je od sieci zasilającej. 
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- Należy pozwolić urządzeniu na ostygnięcie i przechowywać je poza zasiągiem dzieci w bezpiecznym suchym miejscu. 
- Nigdy nie zwijaj przewodu przyłączeniowego (6) wokół prostownicy, ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego 

zużycia i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność i unikać 
szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie skręceniu podczas 
używania, należy go od czasu do czasu prostować. 

 
Ekologia - Zadbajmy o środowisko 
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: 
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte 
urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą 
być zagrożeniem dla środowiska. 
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi !!! 

Importer ZELMER S.A. – Polska 

ZAKUP CZĘSCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW: 
− w punktach serwisowych, 
− sklep internetowy – jak poniżej. 

 
Telefony: 
1.Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.: 

– wyroby/akcesoria - sklep internetowy …………………….…............ www.zelmer.pl;  e-mail: salon@zelmer.pl 
– części zamienne ..........………………………...…...............….......... (0 prefix 17)  865-86-05, fax 865-82-47 

2. Zelmer  S.A. – sprawy handlowe ......................................................... (0 prefix 17)  865-81-02 e-mail: sprzedaz@zelmer.pl 
3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna .................................................... (0 prefix 17)  865-82-88  e-mail: obslugag@zelmer.pl 
 
 
 
 
 
 
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego 
obsługą. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do 
przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych. 

http://www.zelmer.pl/
mailto:salon@zelmer.pl
mailto:sprzedaz@zelmer.pl
mailto:obslugag@zelmer.pl

