
 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 

• Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode. 

• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály. 

• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku spotrebiča.  

• Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom 

nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára. 

• Spotrebič je počas prevádzky, aj určitú dobu po vypnutí, horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte 

rukoväte a tlačidlá. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. 

• Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, pokiaľ úplne nevychladol. 

• Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia. 

• Pokiaľ spotrebič počas použitia položíte, vždy ho vypnite a položte na nehorľavý podklad. 

• Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia sa uistite, že je vypínač v polohe 

vypnuté. 

• Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a 

ťahom ju vypojte. 

• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosahu. 

• Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou 

spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej, s 

obsluhou oboznámenej osoby. 

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí. 

• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. 

• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť. 

• Nenechávajte prívodný kábel, aby sa dotýkal horúcich povrchov. 

• Nenechávajte spotrebič visieť na prívodnom kábli. 

• Nepoužívajte spotrebič v prostredí s výskytom výbušných plynov a zápalných látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá, 

atď.). 

• Ak je spotrebič v prevádzke, nepoužívajte lak na vlasy ani iné výrobky v spreji. 

• Nepoužívajte horľavé substancie ako je lak na vlasy, tužiaci gél, atď., mohlo by dôjsť k vznieteniu pri kontakte 

substancie so žehliacimi doskami. 

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky. 

• Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. 

Nechajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku. 
Žehlička: 

• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť 

autorizovanému servisnému stredisku. 

• Neomotávajte prívodný kábel okolo telesa spotrebiča. 

• Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. 

• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie. 

• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny. 

• Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako je odporúčané výrobcom. 

• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis. 

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná. 

POZOR: 

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou. 

Ak používate spotrebič v kúpeľni, dbajte na to, aby ste ho ihneď po použití vypli a odpojili zo siete 

vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody a styk spotrebiča s vodou je veľmi nebezpečný, a to aj v prípade, 

keď je spotrebič vypnutý. 

Nesiahajte na spotrebič vlhkými alebo mokrými rukami a nemanipulujte s ním, ak máte vlhké nohy alebo ak 

ste bosí. 

 

 

 



 

POPIS VÝROBKU 

1. Vypínač 

2. Tlačidlá pre nastavenie teploty 

3. Displej 

4. Žehliace dosky 

5. Kĺb 

 

NÁVOD NA OBSLUHU 

Spotrebič je určený iba na úpravu ľudských vlasov. 

1. Vlasy po umytí jemne vysušte uterákom. 

2. Rozčešte vlasy. Nepoužívajte lak na vlasy, gél na vlasy alebo iné horľavé látky. 

3. Okolo krku a na ramená si dajte uterák, aby ste zamedzili možnému popáleniu. 

4. Úplne rozviňte prívodný kábel. Pripojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete. 

5. Stlačením vypínača (Obr. 1) spotrebič zapnite, rozsvieti sa displej.  

    Tlačidlami na nastavenie teploty -/+ zvoľte požadovanú teplotu. Pokiaľ na displeji svieti údaj teploty, dosiahol 

spotrebič nastavenú teplotu. Pokiaľ na displeji bliká údaj teploty, spotrebič požadovanú teplotu ešte nedosiahol. 

6. Prevádzková teplota je dosiahnutá po niekoľkých sekundách. 

 

a) Rovnanie dlhých vlasov 

Vždy držte spotrebič za držadlo v dostatočnej vzdialenosti od pokožky a očí, používajte zrkadlo. 

- Rozdeľte vlasy na cca 4 cm široké pramienky. 

- Držte spotrebič v ruke podľa Obr. 2. 

- Začnite od korienkov, pripravený pramienok položte na chvíľu medzi žehliace dosky . 

- Zovrite žehliace dosky spotrebiča a ťahajte ním pomaly od korienkov ku končekom vlasov  

   Opakujte postup, pokiaľ vlasy nenarovnáte. 

b) Rovnanie krátkych vlasov 

Postupujte rovnako ako pri dlhých vlasoch, ale namiesto ťahania spotrebiča po vlasoch iba zovrite pramienky vlasov 

medzi dosky asi na 10 sekúnd. 

8. Po skončení úpravy nechajte vlasy vychladnúť a potom ich rozčešte. 

9. Po použití spotrebič vypnite dlhým stlačením vypínača. Displej zhasne. 

10. Pokiaľ spotrebič počas použitia položíte, vždy ho vypnite a položte na nehorľavý podklad. 

11. Ak používate spotrebič v kúpeľni, dbajte na to, aby ste ho ihneď po použití vypli a odpojili zo siete vytiahnutím 

vidlice, pretože blízkosť vody a styk spotrebiča s vodou je veľmi nebezpečný, a to aj v prípade, keď je spotrebič 

vypnutý! 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA  

Pozor!  

Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky! 

Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol! 

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, 

pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť! 

Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody! 

 

SERVIS 

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať 

odborný servis. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. 

• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu. 

• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu. 

 


