ŽEHLIČKA NA VLASY

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další
použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Použití – bezpečnostní pokyny:

1. Nedotýkejte se rozžhavené žehličky.
2. Po použití žehličku vypněte a držte ji mimo dosah dětí a ostatních členů rodiny.
3. Vyhněte se kontaktu žehličky s vodou.
4. Výrobek nepoužívejte na mokrých místech.
5. Vyhněte se kontaktu žehličky s ohněm, vlhkem a držte ji mimo dosah dětí.
6. Žehličku ničím nezakrývejte.
7.Nenechávejte žehličku v koupelně.
8. Nepokládejte žehličku v blízkosti vody, mohlo by dojít ke zkratu.
9. Zabraňte blízkému kontaktu horkého povrchu žehličky s kůží.
10. Při používání dětmi dbejte zvýšené pozornosti.
11. Přívodní kabel držte mimo dosah tepla a tepelných zdrojů.
12. Při uskladnění neomotávejte přívodní kabel kolem žehličky, mohlo by dojít k jeho poškození.
13. Pokud je přívodní kabel poškozený, žehličku nepoužívejte. Postupte ji servisnímu středisku ke kontrole.

Části výrobku - popis:
Digitální kontrola teploty a displej zobrazující teplotu,
tlačítka pro nastavení teploty (100º až 200ºC, regulace
v kroku po 5°C), zapnout/vypnout, přívodní kabel,
100% pevné keramické pláty.

Způsob použití:
1. Před vlasy umyjte a usušte je.
2. Nastavte požadovanou teplotu.
3. Zapojte kabel do zásuvky, stiskněte tlačítko zapnout/
/vypnout, tím se žehlička nastaví na zahřívací teplotu
180º. Pro nastavení teploty berte v potaz kvalitu vlasů
(teplotu nastavte pomocí šipek).
4. Po nastavení teploty uvolněte tlačítko pro nastavení teploty a na displeji se zobrazí aktuálně nastavená teplota.
Poté můžete teplotu zvyšovat nebo snižovat a hodnota
se zobrazuje na displeji.
5. Vezměte vhodné množství vlasů /doporučujeme
pramen o šířce 3-5 cm/, vložte jej do kleští žehličky
na 3-5 vteřin a jemně sklouzněte žehličkou směrem
ke konečkům vlasů. Množství vlasů a doba žehlení
se může lišit podle kvality vlasů a jejich hustoty.
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Pokyny pro nastavení teploty
1. 140° a méně – pro jemné a poškozené vlasy
2. mezi 140° a 160° - pro normální a vlnité vlasy
3. mezi 160° a 180° - pro hustější vlasy
4. nad 180° - pro použití v profesionálních salónech
a při tvorbě účesů

Čištění a údržba :
Před čištěním vždy žehličku vypojte z elektrické sítě a nechte dobře vychladnout.
Otřete vlhkým hadrem. Nepoužívejte čistící písky ani jiné abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu. Před zapojením spotřebiče do sítě musí být zcela suchý.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému
opotřebení… )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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