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Prostownica i lokówka do włosów z grzebieniem 
COMBGLIDER EL-8769

Środki ostrożności

Może być stosowana zarówno do prostych włosów jak i kręconych

Dziękujemy za zakup prostownicy do włosów COMB GLIDER EL8769. Przed 
pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W instrukcji 
znajdują się wskazówki dotyczące użytkowania prostownicy jak również 
prawidłowego przechowywania i konserwacji.
Właściwości produktu i terminologia w instrukcji przedstawiają możliwe 
działania niepożądane. Użytkownik powinien ściśle przestrzegać zasad 
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi zawiera środki ostrożności oraz wskazówki dotyczące pra-
widłowego użytkowania urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie 
zapoznać się treścią instrukcji. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom, jakie mogą 
się pojawić w wyniku niewłaściwego użytkowania. Jest to urządzenie przeznaczone 
do użytku indywidualnego, nie należy korzystać z niego w salonach fryzjerskich itp.
Wszystkie wymienione środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikowi.
Uwaga!
Ostrzeżenie; Ten symbol ostrzega przed możliwością zagrożenia w konkretnych oko-
licznościach. Zignorowanie tej informacji może skutkować poważnymi obrażeniami 
lub w szczególnych przypadkach śmiercią. Należy ściśle przestrzegać zasad 
ochrony zdrowia opisanych w niniejszej instrukcji.
Ostrzeżenie!
Niniejszy symbol informuje o możliwości zagrożenia w konkretnych okolicznościach. 
Istnieje bowiem ryzyko obrażeń ciała lub wyrządzenia szkód materialnych. Należy 
ściśle przestrzegać zasad ochrony zdrowia opisanych w niniejszym ogłoszeniu.





Ostrzeżenie!
• Można korzystać z urządzenia tylko gdy w gniazdku do którego je podłączamy jest 
uziemienie.
• Przechowuj kabel z dala od ostrych przedmiotów, chroń je przed źródłem wody i 
wysokiej temperatury.
• Gdy urządzenie jest podłączone do prądu należy unikać kontaktu ze substancjami 
palnymi zwłaszcza gdy jest rozgrzane do temperatury 200 ° C.
• Nie należy przykrywać urządzenia.
• Do urządzenia dołączony jest grzebień co znacznie ułatwia korzystanie z niego. 
Gdy przez dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia odłącz je od źródła prądu i 
pozostaw do ostygnięcia.
• Nie należy umieszczać urządzenia na bezpośrednim źródle ciepła (płyta grzewcza) 
i nad otwartym ogniem.
• Gdy urządzenie jest używane powinno być odkładane na miękkie i suche podłoże.

Ważne:
Podczas używania prostownicy do włosów włosy powinny być suche w przeciwnym 
razie możemy uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego.

• Nigdy nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub w pobliżu źródła wody (wanny, 
umywalki, prysznica i innych). Jeśli przez przypadek urządzenie dostało się do 
wody, należy jak najszybciej odłączyć je od źródła prądu.
Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania nigdy nie umieszczaj przy źródle 
wody.
• Gdy urządzenie jest włączone zęby grzebienia mocno się nagrzewają, nie należy 
pod żadnym pozorem ich dotykać. Należy unikać kontaktu gorących elementów 
urządzenia ze skórą. Gdy urządzenie jest rozgrzane nie należy rozkręcać go i 
wykonywać żadnych prac.
• Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia nie wolno nanosić na włosy substancji 
łatwopalnych takich jak lakier do włosów, pianka do włosów. Istnieje ryzyko, że 
substancja się zapali.
• Urządzenie jest przeznaczone do kontaktu z naturalnymi suchymi włosami, nie 
sztucznymi.
Jeśli urządzenie jest gorące nie należy dotykać zębów grzebienia.

Niezbędne środki ostrożności



Opis elementów urządzenia

Jak prawidłowo prostować włosy

Wskaźnik temperatury
(6 poziomów)

Umyj włosy następnie dokładnie wysusz, rozczesz (nie 
używaj środków do pielęgnacji włosów pianek, odżywek, la-
kierów). Owiń szyję ręcznikiem by uniknąć poparzenia skóry.

Włóż wtyczkę do kontaktu naciśnij przycisk „moc“ urządzenie 
będzie n poziomie 4 (tryb standardowy).

Wybierz „+“ lub „-” w zależności od rodzaju włosów.

Grzebień prostownicy

Uchwyt
Zwiększ temperaturę “+”
Zmniejsz temperaturę“-”
Włącznik

Zakończenie przewodu 
obracające się o 360°

Krok 1

Krok 2

Krok 3



Krok 5

Krok 6

Krok 4

Wskaźnik 
temperatury 
maksymalnej

Po włączeniu grzania dioda LED mruga,
gdy osiąga zadaną temperaturę świeci 
stałym źródłem.

Kiedy dioda LED świeci zachowaj bezpieczną odległość 
pomiędzy urządzeniem a skórą i oczami.

Podziel równo pasma włosów, chwyć gotowy kosmyk i 
przełóż go przez zęby grzebienia. Przeciągnij kosmyk od 
cebulki włosa do jego końcówki.

Płynnym i pewnym ruchem przeciągaj pasma włosów, od 
nasady do końcówek. W razie potrzeby powtórz czynność.

By zakręcić włosy do góry wykonaj sześć kroków. Chwyć 
kosmyk włosów i owiń nim prostownice, przytrzymaj tak przez 
3 do 5 sekund na końcówkach włosów, powtórz czynność 
trzy razy.

Czynność powtóż na całej głowie, czsami jedo przeciągnię-
cie przez prostownice nie wystarczy by uzyskać porządany 
efekt. Powtażaj czynność aż uzyskasz porządny efekt.

By zakręcić włosy do wewnątsz wykonaj sześć kroków. 
Chwyć kosmyk włosów i owiń nim prostownice, przytrzymaj 
tak przez 3 do 5 sekund na końcówkach włosów, powtórz 
czynność trzy razy.

Krok 7

Krok 8

Kręcenie włosów

Wskaźnik 
temperatury 
minimlnej



Gdy skończymy stylizację włosów, należy wyłączyć urządze-
nie przyciskiem „Power“. I poczekać aż urządzenie ostygnie.

Wyłącz urządzenie.

Urządzenie jest wydajne i energooszczędne. Gdy pracuje dłużej niż 20 min automa-
tycznie się wyłącza. Aby uruchomić je ponownie należy wcisnąć przycisk „Power“.

Standardowy tryb początkowy 130°C, temperaturę można zwiększać i zmniejszać  
przy pomocy przycisków „+“ i “ –„  gdy ustawimy temperaturę dioda powinna mi-
gać, aż prostownica osiągnie porządną temperaturę wtedy świeci światłem ciągłym.

Poziom pierwszy to 130°C 
przeznaczony do włosów 
cienkich i delikatnych.

Poziom 3/ Poziom 4, 
około 160°C/175°C 
dla włosów normalnych i 
lekko kręconych.

Poziom 2 około 145°C 
dedykowany blond włosom lub 
farbowanym.

Poziom 5/ Poziom 6, 
około 190°C/200°C do 
włosów grubych i mocno 
kręconych.

Ustawienie temperatury

Regulacja temperatury

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga!
• Przy pierwszym użyciu może pojawić się lekki zapach spalenizny lub lekka 
mgiełka, jest to zjawisko normalne. Może wynikać z niewielkich plam oleju na 
metalowych elementach urządzenia, efekt znika po kilku sekundach, jest to zjawisko 
normalne, można bez przeszkód korzystać z urządzenia.
• Jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę istnieje ryzyko spalenia włosów.
• Należy starannie dobrać temperaturę urządzenia do rodzaju włosów w przeciw-
nym razie możemy wysuszyć włosy lub poważnie uszkodzić .

• Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnym środowisku, nie przechowuj 
urządzenia w zmywarce i kuchence mikrofalowej.
• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie należy używać szorstkich materiałów i żrących środków do czyszczenia 
urządzenia.
• Urządzenie czyścimy wilgotną szmatką i osuszamy suchą!





Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

* Instrukcja obsługi produktu i terminologia stosowana w treści powinna służyć 
użytkownikowi za wzór.
* Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów przez firmę DEDRA, zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany jego parametrów bez uprzedzenia.


