
PRED POUŽITÍM

Vlasy by mali byť suché a rozčesané

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pripojte zariadenie a stlačením tohto       tlačidla  zariadenie spustite.
2. Stlačením tlačidla + a - vyberte úroveň teploty.
3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie nezahreje na požadovanú teplotu.
4. Pre väčšiu efektívnosť rozdeľte vlasy na niekoľko rovnomerných prameňov. Začnite spodnými pra-

meňmi, pokračujte hornými prameňmi.
5. Pomocou zariadenia môžete vlasy vyžehliť, alebo natočiť.
       a) Začnite vyrovnaním v hornej časti vlasov. Vezmite prameň vlasov a vložte medzi horúce platničky.     
            Stlačte ich a jemne potiahnite zariadenie až k špičkám vlasov.
       b) So žehliškou začnite v hornej časti vlasov. Vezmite prameň vlasov a vložte medzi horúce platničky.    
            Stlačte ich, otočte zariadenie o pol otáčky (180 °) a držte ho v tejto polohe. Žehličku pretiahnite    
            nepretržite až po končeky vlasov. 
6. Tento postup opakujte, až kým sa všetky pramene vlasov nevyžehlia, alebo nestočia.
7. Vypnite zariadenie stlačením tlačidla  a odpojte napájací kábel.



Správna likvidácia odpadu Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s 
týmto výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete 
zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchá-
dzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii 
tohto produktu získate od miestneho občianskeho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. 
Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

• Žehlička na vlasy StyleBuddy® môžu používať, čistiť alebo udržiavať dospelí. Ľudia so zníženými fyzic-
kými, mentálnymi a zmyslovými schopnosťami a neskúsení ľudia by mali používať kaderníctvo pod 
vedením alebo v prítomnosti dospelej skúsenej osoby.

• Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vane, sprchového kútu, bidety, bazénov, umývadla, alebo iných 

priestorov, kde sa nachádza v blízkosti tečúca voda. 
• Ak spotrebič používate v kúpeľni, ihneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda predstavuje 

nebezpečenstvo, aj keď nie je zapnutý.
• Zariadenie sa zahrieva za pár sekúnd, takže môže predstavovať riziko popálenia. Pri používaní buďte 

opatrní a nepoužívajte žehličku v blízkosti malých detí. 
• Keď je spotrebič pripojený k elektrine, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti horľavých predmetov.
• Osvetlené zariadenie vždy umiestnite na čistý, suchý povrch odolný voči teplu. 
• Nedotýkajte sa so žehličkou žiadnej časti tváre, krku alebo hlavy.
• Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti horúcich povrchov.
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou balenia. 
• Nepoužívajte prístroj, ak spozorujete jeho poškodenie. 
• Napájací kábel neovíjajte ani neohýbajte okolo prístroja. Pravidelne kontrolujte kábel, či nie je poško-

dený.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použití spotrebič odpojte, vychladnite a utrite navlhčenou textíliou. Nepoužívajte silné čistiace pro-
striedky.

TYP VLASOV      TEPLOTA

TENKÉ, POŠKODENÉ VLASY 130 °C—149 °C

NORMÁLNE, CHEMICKY OŠETRENÉ VLASY 149 °C—182 °C

SILNÉ, KUČERAVÝ, VLNITÉ VLASY 182 °C—232 °C


