
NÁVOD K POUŽITÍ 

KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA VLASY 
Balení obsahuje: 

• 1 x keramická žehlička (součástí balení je i nabíječka) 

Vlastnosti: 

• Rychlý ohřev (za 30 sekund na 230 ° C) 
• Napájení: 40–60 W< 
• Barva: Černo-zlatá 
• Tip: Keramická žehlička, která neničí vlasy 
• Desky: Keramické 
• Materiál: Slitiny titanu 
• Napájecí kabel: 2 m 
• Typ ohřívače: Super rychlý PTC 
• Délka: 29 cm 
• Deska: 10 x 4,5 cm 

 

• 220 ° C Vhodné pro tvrdé vlasy 
• 200 ° C Vhodné pro hrubé vlasy 
• 180 ° C Vhodné pro jemné vlasy 
• 160 ° C Vhodné pro poškozené 

vlasy 

 

 

Návod k použití: 

1. Zcela rozviňte síťový kabel. 
2. Připojte zařízení těsně před použitím (30-40 sekund), 

protože desky se velmi rychle zahřívají. Maximální 
teploty 240° C je dosaženo po 3 minutách. 

3. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí zařízení. S každým 
dalším zmáčknutím regulujete teplotu. LED světýlka 
indikují zvolenou teplotu. 

4. Chcete-li vlasy narovnat si vezměte úsek o šířce max. 5 
až 8 cm a tloušťce asi 1,5 cm. Umístěte vlasy mezi dvě 
ploché desky a pevně je sevřete. Přisuňte desku co 
nejblíže k pokožce hlavy, aniž byste se jí dotýkali. 

5.  Ke zvýšení lesku vlasů lze použít sprej nebo sérum na 
vyrovnávání vlasů. 

6. Držte desky pevně (stisknutím rukojetí k sobě). Držte 2-
3 sekundy a vysuňte zařízení od hlavy směrem ke 
konci vlasů. 

7. Neponořujte do vody nebo jiných tekutin, nepoužívejte 
při koupání, mokrýma rukama nebo přes naplněný 
dřez. Pokud přístroj spadne do vody, odpojte zástrčku 
napájecího kabelu bezprostředně před vyjmutím z 
vody. 

8. Nedržte vlasy mezi destičkami déle než 2-3 sekundy. 
9. Po ošetření jedné části vlasů přejděte na jinou. 
10. Po použití prosím odpojte žehličku ze zásuvky a před 

uložením ji nechejte vychladnout. 



 
 

Čištění a údržba: 

o Před čištěním je třeba zařízení vypnout a odpojit od 
elektrické sítě. 

o Než se budete dotýkat těla zařízení nebo je budete 
čistit, nechejte zařízení vychladnout. 

o Otřete tělo zařízení vlhkým hadříkem. 
o Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, brusiva, 

rozpouštědla nebo čisticí prostředky. K čištění nikdy 
neponořujte do vody. 

o Neopravujte ani nevyměňujte hlavní kabel přístroje 
sami, vždy využijte autorizovaného zástupce nebo 
kvalifikovaného elektrikáře. 

 

Bezpečnostní opatření: 

o Zařízení je při použití horké. Dbejte na to, aby nedošlo 
ke kontaktu mezi horkým povrchem destiček a kůží, 
zejména okolo obličeje a krku. 

o Nedotýkejte se desek, když je spotřebič zapnutý nebo 
těsně po jeho vypnutí. Před uskladněním nechejte 
alespoň 30 minut vychladnout. 

o Spotřebič by nikdy neměl být skladován při současném 
připojení k elektrické síti. Před uskladněním se vždy 
ujistěte, že je spotřebič vypnutý z elektrické sítě, 
odpojený od elektrické sítě a že zcela vychladl. Nikdy 
neomotávejte napájecí kabel okolo desek. Spotřebič 
nevěšte za napájecí kabel. 

o Pokud jsou desky poškozené nebo zlomené, spotřebič 
nepoužívejte. 

o Po použití se ujistěte, že je spotřebič odpojen ze 
zásuvky. 

Záruka: 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 
obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení 
peněz nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že 
zmeškáte zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná 
náhrada ani výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, platí roční 
záruka. Další pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace 
naleznete na našich webových stránkách v části „Reklamace 
a výměna“. 

 


