
NÁVOD K POUŽITÍ 

ŽEHLIČKA NA VLASY STEAMSILK 

 
OBSAH BALENÍ: 

1x Žehlička na vlasy  

 

SPECIFIKACE: 

• Typ žehličky: Keramická parní žehlička na vlasy 

• Dvojí použití: Suché & mokré; Žehlička a kulma 

• Ohřívač: PTC 

• Napětí: 110-220 V 

• Napájení: 55 W 

• Automatické vypnutí: 60 minut 

• 2-stupňové nastavení páry: Střední a Vysoká 

• 6 úrovní nastavení tepla: 180-230 °C 

 
 

 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE: 

1. Vyjměte nádrž v horní části zařízení pomocí tlačítka, jak je zobrazeno 
níže. 

2. Naplňte ji vodou pomocí dodané odměrky, nejlépe destilovanou (po 
zvednutí malého bílého pryžového uzávěru). 

3. Vyměňte nádrž a ujistěte se, že je řádně uzavřena a správně umístěna. 
4. Zkontrolujte, zda jsou části a vnější strana nádrže dokonale suché. 
5. Pokud je třeba nádržku během provozu znovu naplnit, odpojte 

spotřebič a počkejte, dokud spotřebič nevychladne. 
6. Nikdy neotevírejte nádrž, když je spotřebič horký. 
7. Před použitím funkce páry dodržujte dobu ohřevu 2-3 minuty. 

 

 
 

POUŽITÍ BEZ PÁRY 

1. Umyjte si vlasy a ujistěte se, že jsou suché. Hladký efekt bude lepší, 
pokud budou vaše vlasy čisté. 

2. Vlasy důkladně rozčešte a odstraňte případné uzlíky. 
3. Dávejte pozor, abyste do ploch nevložili příliš mnoho vlasů. 
4. Zapojte zařízení a stiskněte tlačítko ON / OFF. 
5. Zařízení se začne zahřívat, provozní kontrolka začne blikat a po 

dosažení zvolené teploty zhasne. 
6. Nastavte vhodnou teplotu pomocí tlačítka +/- . 
7. Obecně se doporučuje zvolit nižší teplotu (180 °C) pro jemné, 

odbarvené a/nebo citlivé vlasy a vysokou teplotu (230 °C) pro kudrnaté, 
husté a/nebo obtížně upravitelné vlasy. 



8. Pokračujte v uhlazování každé samostatné vrstvy, dokonale oddělené. 
Začněte od kořínků a pokračujte směrem ke konečkům bez zastavení, 
abyste se vyhnuli spálení vlasů. 

9. Před rozčesáním se doporučuje vlasy ochladit, aby nedošlo ke 
zhoršení konečného výsledku. 

10. Po dokončení vypněte žehličku pomocí tlačítka ON / OFF a odpojte ji. 
 

POUŽITÍ S PÁROU 

1. Ujistěte se, že je nádrž plná. 
2. Pomocí příslušného spínače aktivujte funkci páry. 
3. Postupujte podle popisu v části “POUŽITÍ BEZ PÁRY”. 

 

 
 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  

 

• Odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout. 
• Po každém použití vždy vyprázdněte nádrž. 
• Očistěte plochy vlhkým, jemným hadříkem bez saponátů, 

abrazivních látek, rozpouštědel nebo čisticích prostředků, abyste 
zachovali optimální kvalitu ploch. Při čištění nikdy neponořujte do 
vody. Plochy nepoškrábejte. 

• K naplnění nádrže použijte nejlépe destilovanou vodu. Pokud ji 
nepoužíváte, pravidelně spotřebič odpojujte. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

• Nikdy neotevírejte nádrž, když je spotřebič horký. 
• Před použitím funkce páry dodržujte dobu ohřevu 2-3 minuty. 
• Zabraňte jakémukoli kontaktu mezi pokožkou a horkými povrchy 

zařízení. 
• Dávejte pozor, abyste páru nesměřovali na pokožku, čímž se 

vyhnete riziku popálení. 
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů a/nebo nádob s vodou. 
• Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s 

horkými částmi zařízení. 
• Zařízení vždy pokládejte na tepelně odolné povrchy. 
• Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých předmětů (oděvy, 

ručníky…). 
• Tento výrobek je vhodný pouze pro použití s vlasy. Nepoužívejte 

na paruky a/nebo zvířecí srst. 
• Nenechávejte vlasy mezi plochami déle než několik sekund, 

protože by se mohly poškodit. 
• Nikdy nenechávejte napájecí kabel omotaný kolem výrobku. 
• Před uskladněním a/nebo čištěním nechte kulmu vychladnout. 
• Z bezpečnostních důvodů se kulma po jedné hodině používání 

automaticky vypne. 
 

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 

můžete najít na našich webových stránkách v části „Reklamace a 

výměna“. 

 


