
Keramická žehlička na vlasy 
TOURMALINE 

 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 
Vážená zákaznice, 

děkujeme za zakoupení naší keramické žehličky na vlasy TOURMALINE. Narovnávání vlasů nikdy 
nebylo snazší.  Tato revoluční žehlička během několika minut vaše vlasy narovná a dodá jim 

hedvábnou měkkost. Keramický povrch chrání vlasy před poškozením, předchází jejich lámání a 
výrazně snižuje přítomnost statické elektřiny. Udržuje teplo přesně tam, kde má být, a rychle 

dosahuje profesionálních výsledků jako z kadeřnického salonu! 
 

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace 
ohledně bezpečnosti vaší nové  žehličky na vlasy. 

 
Balení obsahuje: 

1x žehlička na vlasy 
1 uživatelská příručka 

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Napětí: AC 220 V  
Kmitočet: 50 Hz 
Výkon: 30-60 W 

Nastavení teploty: 170 °C -  240 °C 
Doba zahřívání: 30 s 
Délka kabelu: 200 cm 



VAROVÁNÍ 

1. Dávejte pozor, aby spotřebič nepřišel do kontaktu s vodou. Nepoužívejte jej v 
blízkosti vany, umyvadla a podobně.  

2. V případě poškození zástrčky, napájecího kabelu či žehličky samotné ji přestaňte 
používat. Výrobek vám musí vyměnit v obchodě, v němž byl zakoupen, nebo musí být 
opraven kvalifikovaným technikem. 

3. Během používání výrobku nepohybujte vysokoteplotními pláty žehličky příliš blízko 
pokožky. 

4. Dbejte na to, aby se pláty nepoškrábaly. 
5. Výrobek není voděodolný. 
6. Nepokládejte tento spotřebič na povrch, který není odolný vůči teplu. Nepoužívejte jej v 

místech s vysokými teplotami. 
7. Po vychladnutí spotřebiče jej uložte zpět do krabice a skladujte na suchém místě. 

Neskladujte výrobek, pokud není zcela vychladnutý. 
8. Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, 

senzorickými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud 
nemají k dispozici pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče. Se spotřebičem si 
nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem. 

9. Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, je-li zapojena. Při používání žehličky dětmi nebo 
v jejich blízkosti je třeba pečlivý dohled. To samé platí v případě, kdy se žehlička používá 
na dětské vlasy. 

10. Za kabel žehličky netahejte, nekruťte jím ani ho neobtáčejte.  
11. Nepoužívejte spotřebič, je-li jeho napájecí kabel zkroucený, ohnutý či jinak poškozený. 
12. Tento spotřebič by neměl být nikdy zapnutý či zapojený v elektrické zásuvce během čištění, 

nebo pokud není používán. 
13. Uchovávejte kabel mimo zahřátý povrch.  
14. Spotřebič vždy umístěte na podložku odolnou vůči teplu, abyste nepoškodili pracovní 

plochu. 
15. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu a zajistěte, aby byl výrobek 

řádně zlikvidován v souladu s místními zákony. 
16. Za škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či 

zacházením nelze přijmout žádnou odpovědnost. 
17. Uchovávejte výhřevné desky v čistotě.  
18. Nikdy výrobek nepoužívejte na umělé vlasy.  
19. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu spotřebiče s pokožkou, obličejem a krkem. Hrozí 

riziko popálenin! 
20. Nepoužívejte vlasové přípravky přímo na spotřebič. Neaplikujte na něj žádné spreje či 

rozprašovače. 
21. Spotřebič se během používání zahřeje. Udržujte jej mimo dosah povrchů, které nejsou 

odolné vůči teplu, a nenechávejte je v blízkosti oděvů, papíru nebo jiných hořlavých 
předmětů. Spotřebič nikdy nezakrývejte. 
 
 
 
 
 



SOUČÁSTI VÝROBKU 
 
1. Větrací otvor 
2. Tepluvzdorná horní část 
3. Široký výhřevný panel 
 

4. Čtyřstupňový indikátor teploty 
5. Rukojeť  
6.  Tlačítko napájení/teplotní nastavení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÁVOD K OBSLUZE 
 
Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí shoduje s napětím uvedeným na 
energetickém štítku. 
 

POZNÁMKA: Během prvních několika minut po prvním zapnutí můžete zaznamenat kouř a 
lehký zápach. To je zcela normální jev, který rychle zmizí. 

 
PŘED POUŽITÍM  
1. Ujistěte se, že všechny obalové materiály byly před použitím řádně odstraněny.  
2. Přebytečnou vodu z vlasů odstraňte pomocí ručníku. Vlasy rozčešte, aby nebyly zacuchané.  
3. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou vaše vlasy suché. 
 
Poznámka: Tento spotřebič nikdy nepoužívejte k vysoušení vlasů, ale pouze k narovnávání. 

 
POUŽITÍ: 
 

1. Napájecí kabel zapojte do napájecího zdroje.  
2. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete. Po prvním stisknutí tlačítka začne spotřebič 

pracovat na nejvyšší teplotě (230 °C). 
3. Nastavte teplotu. K dispozici je rozsah od 170 do 230 °C. Pro snazší rozhodnutí, jaké 

nastavení zvolit, se podívejte na obrázek níže. Pro změnu nastavení teploty opakovaně 
stiskněte tlačítko napájení. Teplota se při každém stisknutí sníží. Při pátém stisknutí se 
přístroj vypne. 



 
Nastavení teploty: 
1. stisknutí: přístroj se zapne a teplota se nastaví na 230 °C 
2. stisknutí: teplota se nastaví na 210 °C 
3. stisknutí: teplota se nastaví na 190 °C 
4. stisknutí: teplota se na staví na 170 °C 
5. stisknutí: spotřebič se vypne. 
 
ČTYŘSTUPŇOVÉ TEPLOTNÍ NASTAVENÍ: Různé teploty jsou vhodné pro různé typy vlasů. 
Tím je zaručeno, že spotřebič vaše vlasy nepoškodí a zachová jejich kvalitu. 

 
 

 
4. Spotřebič se začne rychle zahřívat a během několika vteřin dosáhne požadované teploty. 
5. Spotřebič lze začít používat.  
6. Vlasy narovnávejte od kořínků ke konečkům. Uchopte malý pramínek vlasů o šířce 

přibližně 50 mm a tloušťce 5 mm a vložte jej mezi pláty. Uzavřete pláty a udržujte 
pramínek v napnuté poloze. Vlasy šetrně narovnávejte pohybem žehličky od kořínků ke 
konečkům.  
Poznámka: pláty během používání dosahují vysokých teplot. Dbejte na to, aby se 
nepřišly do kontaktu s pokožkou; v opačném případě by mohlo dojít k popálení.  

7. Tento postup opakujte, dokud nebudou všechny vaše vlasy narovnané. Před česáním či 
kartáčováním chvíli počkejte, dokud vlasy nevychladnou.  

8. Až budete s narovnáváním hotova, spotřebič vypněte a odpojte zástrčku z elektrické 
zásuvky. 

 
 
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby žehlička nepřišla do kontaktu s pokožkou; v opačném případě by 
mohlo dojít k popálení. Zatímco žehličkou pomalu sjíždíte od kořínků dolů, jemným hřebenem v 
poloze zhruba 1,2 cm pod žehličkou vlasy předem rozčesávejte. Vaše vlasy by před použitím 
žehličky měly být čisté, suché a učesané. Jsou-li vaše vlasy mokré, použijte přípravek pro ochranu 
vlasů před teplem. 
 
 
 
 
 

1 Indikátor napájení 
2  Vhodné pro silné vlasy 
3 Vhodné pro husté a hrubé vlasy 
4 Vhodné pro řídké a jemné vlasy 
5 Vhodné pro poškozené vlasy 



PÉČE A ČIŠTĚNÍ  
 
• Před čištěním spotřebič vždy odpojte z elektrické zásuvky a nechte jej úplně vychladnout.  
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kartáčky na drhnutí. Nepoužívejte alkohol ani 
rozpouštědla.  
• Hlavní část spotřebiče a keramické pláty otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem a osušte 
měkkou a suchou látkou.  
• Neponořujte spotřebič do vody ani do jiných kapalin.    
 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA  ŘEŠENÍ 
Spotřebič se nezapíná Spotřebič není zapnutý. Stisknutím tlačítka po dobu 1 

vteřiny spotřebič zapněte. 
Zástrčka není správně 
zasunuta do elektrické 
zásuvky. 

Zapojte zástrčku správně do 
elektrické zásuvky. 

Elektrická zásuvka je 
poškozena. 

Připojte spotřebič k funkční 
elektrické zásuvce. 

Napájecí kabel může být 
poškozen. 

Napájecí kabel musí být 
nahrazen autorizovaným 
servisem nebo 
kvalifikovanými techniky. 

Během používání spotřebiče z 
něj nebo z vlasů vychází kouř 

Na vlasy byly naneseny 
kosmetické přípravky 
(například pěna, sprej nebo 
gel). 

To je normální jev, pokud 
používáte stylingové 
produkty. Nikdy si na vlasy 
nenanášejte přípravek, který 
není vhodný pro použití s 
vysokoteplotními spotřebiči. 
Nepoužívejte gely ani vosky. 
Používejte pouze stylingové 
výrobky speciálně navržen 
pro tento účel. 

Výsledky nesplňují očekávání Mezi pláty bylo příliš mnoho 
vlasů. 

Ujistěte se, že pramínky vlasů 
nepřekračují na šířku 50 mm 
a na tloušťku 5 mm. 

 
 
SKLADOVÁNÍ: Spotřebič před uložením odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout. V místě, kde kabel 
vstupuje do spotřebiče, nevyvíjejte přílišnou sílu či tlak. Napájecí kabel by při skladování spotřebiče 
měl zůstat volně uložen a neměl by být ohýbán či dokonce přehýbán. Spotřebič by měl být umístěn 
na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.  
 
 
 



Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku 

Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován 
spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům 
na životní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je nutné 

tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových 
zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u 
něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je 
bezpečná pro životní prostředí. 

 Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních 
předpisů Evropské unie. 


