NÁVOD NA POUŽITIE

KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA VLASY
OBSAH BALENIA:
•

1 x keramická žehlička na vlasy (s dodanou nabíjačkou)

VLASTNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rýchly ohrev (30 sekúnd na 230 ° C)
Výkon: 40–60 W <
Farba: Čierno-zlatá
Typ produktu: Keramická žehlička, nepoškodzuje vlasy
Platne: Keramické
Materiál: Zliatiny titánu
Napájací kábel: 2 m
Typ ohrevu: Super rýchly
PTC
Dĺžka: 29 cm
Platne: 10 x 4,5 cm

220 °C Vhodné pre tvrdé a
nepoddajné vlasy
200 °C Vhodné pre husté
a hrubé vlasy
180 °C Vhodné pre jemné
vlasy
160 °C Vhodné pre
poškodené vlasy

Návod na použitie:
1. Úplne odviňte napájací kábel.
2. Pripojte zariadenie do siete tesne pred jeho použitím
(30 - 40 sekúnd), pretože platne sa zohrejú veľmi
rýchlo. Maximálna teplota 240 ° C sa dosiahne po 3
minútach.
3. Zariadenie môžete zapnúť jedným stlačením tlačidla
vypínača. S každým ďalším stlačením nastavte
požadovanú teplotu. Pod zvolenou teplotou sa rozsvieti
LED dióda.
4. Ak chcete vlasy narovnať, oddeľte sekciu vlasov širokú
najviac 5 až 8 cm a hrubú asi 1,5 cm. Vložte sekciu
vlasov medzi platne žehličky a pevne ich uzavrite.
Platne prikladajte čo najbližšie ku korienkom vlasov,
bez toho, aby ste sa dotýkali pokožky hlavy.
5. Na zvýšenie lesku vlasov môžete použiť sprej alebo
sérum na vyrovnávanie vlasov.
6. Platne držte pevne zovreté (tlačením ramien žehličky k
sebe). Podržte 2-3 sekundy a v rovnomernom tempe
ťahajte žehličku od hlavy smerom ku koncu vlasov.
7. Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín,
nepoužívajte počas kúpania, nedotýkajte sa ho
mokrými rukami alebo nad umývadlom s vodou. Ak
prístroj spadne do vody, pred vytiahnutím najskôr
odpojte zo zástrčky napájací kábel.
8. Nedržte vlasy medzi platňami dlhšie ako 2 - 3 sekundy.
9. Po narovnaní jednej sekcie vlasov prejdite na druhú.
10. Po použití odpojte zástrčku a pred uskladnením
nechajte žehličku vychladnúť.

Bezpečnostné opatrenia:

Čistenie a údržba:
o Pred čistením musí byť prístroj vypnutý a odpojený od
elektrickej siete.
o Pred dotykom alebo čistením zariadenia ho nechajte
vychladnúť.
o Očistite vlhkou handričkou.
o Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo drsné chemické
čistiace prostriedky a špongie. Na čistenie nikdy
neponárajte do vody.
o Neopravujte ani nevymieňajte hlavný napájací kábel
zariadenia sami, vždy používajte autorizovaného
zástupcu alebo kvalifikovaného elektrikára.

o Jednotka sa pri používaní zahreje na vysokú teplotu.
Dbajte na to, aby ste zabránili kontaktu horúcich platní
s pokožkou, najmä v oblasti tváre a krku.
o Nedotýkajte sa priamo platní, keď je prístroj zapnutý
alebo tesne po vypnutí. Pred uložením nechajte
zariadenie aspoň 30 minút vychladnúť.
o Spotrebič by sa nemal nikdy skladovať, ak je pripojený
k elektrickej sieti. Pred uskladnením sa uistite, že je
spotrebič vypnutý, odpojený od elektrickej siete a úplne
vychladnutý. Napájací kábel nikdy neovíjajte okolo
platní. Nepoužívajte napájací kábel na zavesenie
zariadenia.
o Ak sú platne poškodené alebo zlomené, prístroj
nepoužívajte.
o Po použití sa uistite, že je spotrebič odpojený od
elektrickej siete.
Záruka:
V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa
prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie
peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a
výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.
Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka.
Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie
nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a
výmena“.

