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Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím byli co nejvíce a nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před použitím si 
pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace 
dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměr: 33 x 89 x 38 cm 

 
MONTÁZ (ilustrační obrázek): 

 
 
UPOZORNĚNÍ: 

Vozík byl navržen tak, aby efektivně vykonával svoji funkci. Neměl by být používán pro jiné účely. K čištění kosmetického vozíku 
nepoužívejte drátěnky z nerezové oceli nebo podobné pomůcky. 
 
ÚDRŽBA: 

Nevystavujte výrobek slunečnímu světlu. 
K čištění povrchů používejte vodu a neutrální mýdlo a měkký hadřík. 
 
DODAVATEL: 
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Kozmetický  vozík Hairway Starter 
Katalóg. číslo: 50195 

 
 

 
Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom boli čo najviac a najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred 
použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolenej 
manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE: 
Rozmer: 33 x 89 x 38 cm 

 
MONTÁZ (ilustračný obrázok): 

 
 
UPOZORNENIE: 

Vozík bol navrhnutý tak, aby efektívne vykonával svoju funkciu. Nemal by byť používaný na iné účely. Na čistenie kozmetického 
vozíka nepoužívajte drôtenky z nerezovej ocele alebo podobné pomôcky. 
 
ÚDRŽBA: 

Nevystavujte výrobok slnečnému svetlu. 
Na čistenie povrchov používajte vodu a neutrálne mydlo a mäkký handričku. 
 
DODÁVATEL: 
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Hairway Starter working trolley 
Catalog number: 50195 

 

 

 
Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read 
this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of bad or tampering contractor is not liable for possible 
damages. 
 
TECHNICAL PARAMETERS: 
Dimensions: 33 x 89 x 38 cm 

 
CONSTRUCTION (illustrative picture): 

 
 
WARNING: 

The trolley has been designed to perform its function effectively. It should not be used for other purposes. Do not use stainless 
steel wires or similar tools to clean the trolley. 
 
MAINTENANCE: 

Do not expose the product to sunlight. 
Use water and neutral soap and a soft cloth to clean surfaces. 
 
SUPPLIER: 
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