Keramická žehlička na vlasy
TOURMALINE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si kúpili našu keramickú žehličku na vlasy TOURMALINE. Narovnávanie
vlasov nebolo nikdy také jednoduché. Táto revolučná žehlička vlasy vyrovnáva a zjemňuje
už do pár minút. Keramický povrch, ktorý výrazne znižuje statické napätie, chráni vlasy pred
poškodením a zabraňuje ich lámaniu. Udrží teplo tam kde je potrebné a vy budete mať účes
ako zo salónu do pár minút!
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Nájdete v ňom dôležité informácie
týkajúce sa bezpečnosti vašej novej žehličky na vlasy.
Balenie obsahuje:
1 x žehlička na vlasy
1 x používateľská príručka
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie: AC220V
Frekvencia: 50HZ
Výkon: 30W-60W

Rozpätie teplôt: 170°C - 240 °C
Čas zahrievania: 30 s
Dĺžka napájacieho kábla: 200 cm
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Nedovoľte, aby sa spotrebič dotýkal vody alebo aby sa dostal do blízkosti
vane, umývadla a iných vodou naplnených nádob.
Ak je zástrčka, napájací kábel alebo produkt poškodený, tento spotrebič už
nepoužívajte. V takom prípade, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, musí byť
poškodený výrobok vymenený v obchode, kde ste si produkt zakúpili alebo
opravený v profesionálnom servise.
Pri používaní nepribližujte horúce časti prístroja k vašej pokožke.
Nepoškodzujte žehliace platničky.
Výrobok nie je vodotesný.
Neumiestňujte tento spotrebič na povrch, ktorý nie je odolný voči teplu, a
neumiestňujte výrobok na miesta s vysokou teplotou.
Po vychladnutí vložte spotrebič späť do krabice a uložte ho na suchom mieste.
Prístroj nie je možné skladovať bez toho aby vychladol.
Toto zariadenie nie je určené pre použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými
skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie alebo od tejto osoby nedostanú
pokyny ako správne obsluhovať zariadenie. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti
nemôžu čistiť prístroj a vykonávať jeho údržbu pokiaľ nie sú pod dozorom.
Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej energie.
Vyžaduje sa prísny dozor ak žehličku používajú deti, na deťoch alebo v ich
blízkosti.
Napájací kábel neťahajte, neskrúcajte ani neovíjajte okolo žehličky
Nepoužívajte prístroj so skrúteným, zlomeným alebo inak poškodeným káblom.
Toto zariadenie sa nesmie zapínať alebo nesmie zostať zapojené do elektrickej
siete, keď sa nepoužíva alebo počas čistenia zariadenia.
Kábel a zariadenie udržujte mimo horúcich povrchov.
Prístroj vždy pokladajte na žiaruvzdornú podložku aby ste zabránili škodám.
V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte výrobok opraviť sami.
Uistite sa, že výrobok odovzdáte do zberu v súlade s miestnymi zákonmi.
Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov, iným nesprávnym použitím
alebo nesprávnym zaobchádzaním nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť.
Prosím udržujte žehliace platničky čisté.
Nikdy nepoužívajte prístroj na umelé vlasy.
Dbajte na to, aby sa horúce časti prístroja nedostali do kontaktu s pokožkou,
tvárou a krkom. Riziko popálenia!
Neaplikujte vlasové prípravky priamo na zariadenie. Namierte na žehličku žiadne
spreje ani rozprašovače vody.
Počas používania sa zariadenie zahreje, preto ho udržujte mimo povrchov, ktoré
nie sú odolné voči teplu, nenechávajte ho v blízkosti odevov, papiera alebo iných
horľavých predmetov a nikdy ho nezakrývajte.

ČASTI VÝROBKU
1. Vetrací otvor
2. Vrchná časť odolná proti opotrebeniu
3. Široká vyhrievaná platnička

4. 4-stupňové nastavenie teploty
5. Nožnicové držadlo
6. Vypínač/regulátor teploty

NÁVOD NA OBSLUHU
Pred zapojením prístroja skontrolujte, či sa vstupné napätie zhoduje s napätím uvedeným
na výrobnom štítku.
POZNÁMKA: Počas prvých niekoľkých minút od prvého použitia môžete zaregistrovať dym a
slabý zápach. Je to normálne a dym aj zápach rýchlo zmiznú.
PRED POUŽITÍM
1. Pred použitím sa uistite, že všetky obaly výrobku boli správne odstránené.
2. Osušte si uterákom vlasy a prečešte ich aby neboli strapaté.
3. Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vlasy suché.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte tento prístroj na sušenie, ale iba na žehlenie vlasov.
POUŽITIE:
1.
2.
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Zapojte prístroj do zásuvky.
Vypínačom zapnite žehličku. Po prvom stlačení vypínača žehlička bude hriať na
najvyššom stupní - 230 ° C.
Nastavte teplotu. Teplotu nastavíte v rozmedzí od 170 ° C do 230 ° C (pre
jednoduchšie rozhodnutie, ktoré nastavenie zvoliť si pozrite obrázok nižšie). Ak
chcete zmeniť nastavenie teploty, znovu stlačte vypínač. Pri každom stlačení sa
teplota zníži. Piate stlačenie vypne zariadenie.

Nastavenie teploty:
1. stlačenie: zariadenie sa zapne na teplote 230°C
2. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 210°C
3. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 190°C
4. stlačenie: zariadenie bude hriať na teplote 170°C
5. stlačenie: zariadenie sa vypne.
4 STUPŇOVÉ NASTAVENIE TEPLOTY; Rôzne typy vlasov si vyžadujú rôznu teplotu
žehlenia aby bol výsledok čo najkvalitnejší a aby nedošlo k poškodeniu vlasov.
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Kontrolka zapnutia
Vhodné pre silné vlasy
Vhodné pre kučeravé a stredne
silné vlasy
Vhodné pre tenké a jemné vlasy
Vhodné pre poškodené vlasy

Zariadenie sa zahrieva rýchlo a dosiahne požadovanú teplotu v priebehu
niekoľkých sekúnd.
Žehlička je pripravená na použitie.
Vlasy by ste mali žehliť od korienkov po končeky. Držte malý pramienok vlasov so
šírkou približne 50 mm a hrúbkou 5 mm a vložte ich medzi platničky. Platničky
uzavrite a jemne ich posúvajte od korienkov ku končekom.
Poznámka: platničky majú počas žehlenia veľmi vysokú teplotu. Dbajte na to,
aby ste ich držali ďalej od pokožky a od hlavy, aby nedošlo k popáleniu.
Tento postup opakujte na celej hlave. Vlasy nechajte pred česaním vychladnúť.
Po dokončení vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej energie.

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa plochými kovovými časťami pokožky, aby nedošlo k
popáleniu. Hrebeňom vyrovnajte vlasy. Pri žehlení každého pramienku vlasov použite
jemnú kefu na vlasy vo vzdialenosti asi 1,5 cm pod žehličkou. Pred použitím žehličky sa
uistite, že vaše vlasy sú čisté, suché a učesané. Keď sú vaše vlasy mokré, aplikujte na vlasy
ochranu pred teplom.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
• Pred čistením prístroj vždy odpojte od elektrickej energie a nechajte ho úplne vychladnúť.
• Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. Nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá.
• Pretrite telo a keramické platničky mierne vlhčenou a mäkkou handričkou a osušte
mäkkou a suchou handričkou.
• Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Spotrebič sa nezapne

MOŽNÁ PRÍČINA
Spotrebič nie je zapnutý
Zástrčka nie je správne
zapojená do zásuvky
Elektrická zásuvka je
poškodená
Napájací kábel môže byť
poškodený.

Počas používania sa dymí z
vlasov alebo zo zariadenia

Použili ste vlasovú kozmetiku
(napríklad penu, sprej alebo
gél)..

Výsledky nie sú podľa
očakávaní

Žehlili ste príliš veľký
pramienok vlasov

RIEŠENIE
Stlačte na 1 sekundu vypínač
pre zapnutie prístroja
Zasuňte zástrčku správne do
zásuvky
Pripojte spotrebič k zásuvke,
ktorá funguje správne
Aby sa predišlo
nebezpečenstvu, musí byť
napájací kábel nahradený
autorizovaným servisom
alebo kvalifikovaným
technikom
To je normálne pri použití
podobných produktov. Nikdy
nepoužívajte kozmetické
výrobky, ktoré nie sú odolné
vysokým teplotám.
Nepoužívajte gél ani vosk.
Používajte iba stylingové
výrobky špeciálne navrhnuté
na tento účel.
Dbajte na to, aby pramienok
nebol širší ako 50 mm a
hrúbku 5 mm

SKLADOVANIE: Pred uložením musí byť zariadenie odpojené od napájania a malo by sa
nechať vychladnúť. Miesto vstupu kábla do prístroja musí zostať uvoľnené a nezaťažené.
Počas skladovania by napájací kábel mal zostať voľný bez ohybov a zariadenie by malo byť
umiestnené na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Recycling and disposal instructions
Toto označenie označuje, že v celej EÚ sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu
s ostatným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou
odpadu, zodpovedne prístroj zrecyklujte a podporíte trvalo udržateľné opätovné použitie
materiálu obsiahnutých v zariadení. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, prosím vráťte tovar
podľa inštrukcií predajcu alebo predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený, kontaktujte.
Takýmto spôsobom je možné tento produkt odoslať na recykláciu bezpečnú pre životné
prostredie.
Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

Viac informácií o produkte nájdete na našej webovej stránke
https://(insert your local site)/
Prezrite si naše špeciálne ponuky a využite benefity, ktoré ponúkame.
NÁZOV PRODUKTU: KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA
VLASY TOURMALINE
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA
DOVOZCA: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Ak potrebujete viac informácií, zavolajte nám na (VLOŽTE MIESTNE ČÍSLO) alebo napíšte na
e-mailovú adresu: (VLOŽTE SVOJE MIESTNE INFO - E-MAILOVÁ ADRESA)

