
Bezpečnostné upozornenia
• Žehlička na vlasy Smartwave® môžu ich používať, čistiť alebo udržiavať deti od 8 rokov, osoby so 
zníženými fyzickými, duševnými a zmyslovými schopnosťami a neskúsené osoby, pod dozorom 
alebo v prítomnosti dospelej skúsenej osoby.
• Zariadenie uschovavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bidetu, bazénov, umývadiel, alebo iných oblastí kde je tečúca 
voda.
• Ak spotrebič používate v kúpeľni, okamžite po použití ho odpojte zo siete, pretože voda 
predstavuje riziko, aj keď zariadenie nie je zapnuté.
• Riziko popálenia. Buďte opatrní a nepoužívajte v blízkosti malých detí a dojčiat.
• Osvetlené zariadenie vždy umiestnite na čistý, suchý povrch odolný voči teplu.
• Nedotýkajte sa tváre, krku ani hlavy so žiadnou časťou zariadenia.
• Neumiestňujte napájací kábel v blízkosti horúcich povrchov.
• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodania.
• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený, alebo má nejakú poruchu.
• Napájací kábel neohýbajte ani neotačajte okolo prístroja. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, 
či nie je poškodený.
• Pred zapálením zariadenia a pripojenie do elektrickej siete vždy odstráňte ochranný kryt. Pred 
vložením do vrecka nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Žehlička na vlasy Smartwave® je vhodná na domáce použitie.

Komponenty (pozri obrázok v priložených návodoch v angličtine):

1. Kreamické ohrievacie platne
2. Vypínač On / Off
3. Otočným gombíkom nastavíte teplotu
4. LED displej teploty LCD
5. Chladné konce
6. Zámok
7. 360° otočný napájací kábel
8. Hrebeň s malými zubkami
9. Bezpečnostný silikónové kryt (nie je znázornený)

Ďalšie vlastnosti:
• Rýchle zahriatie - iba za 15-30 sekúnd
• Automatické bezpečnostné vypnutie - zariadenie sa vypne, keď je zariadenie zapnuté a 60 sekúnd 
nie je stlačené žiadne tlačidlo
• Viacúčelové zariadenie - na použitie doma, alebo na cestách.

Návod na použitie:
• Vlasy by mali byť pred použitím čisté, suché a počesane.
• Rozdeľte ich na pramene.
• Zapojte zariadenie do zásuvky. Pred zapnutím zariadenia sa zobrazí symbol zámku, ktorý 
znamená, že je zariadenie pripravené na použitie.
• Zariadenie zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania.
• Vyberte si správnu teplotu pre vaše vlasy. Pre zvýšenie alebo zníženie teploty otočte gombík doľa-
va alebo doprava a uvoľnite. Zmena teploty sa zobrazí na displeji teploty LCD.



Dôležité: Ak počas nasledujúcich 5 sekúnd nezmeníte teplotu, aktuálne nastavená teplota sa 
automaticky uzamkne (na obrazovke sa zobrazí ikona zámku). Táto vlastnosť zabraňuje 
náhodnej zmene teploty počas používania. Ak chcete zmeniť teplotu, keď je zamknutá, otočte 
gombík a podržte ho na 2 sekundy.

Odporúčaná teplota:

Keď je zariadenie pripravené na používanie, prestane ukazovateľ teploty blikať.

Rovné vlasy
1. Vezmite prameň vlasov a umiestnite ho medzi vyhrievacie dosky pri vlasových
2. Panely pritlačte k sebe a jemne prejdite po celom prameni vlasov.
3. Tento postup opakujte až do konca.
4. Nechajte vlasy celkom vychladnúť pred dodatočnou upravou.

Mierne kučery, alebo vlny
Typ kučier závisí od hrúbky prameňov aké si zvolíte a od rýchlosti pohybu zariadenia.

1. Vezmite prameň vlasov a umiestnite ho medzi vyhrievacie dosky pri vlasových koreňoch
2. Doštičky pritlačte jednou rukou a druhou rukou pevne držte studené konce
3. Otočte zariadenie o pol otáčky (180°) a držte ho v tejto polohe
Poznámka: V závislosti od výsledku môžete zariadenie otočiť smerom von, alebo dovnútra 
(obrázok A).
4. Potiahnite nepretržite cez vlasový prameň (obrázok B). Je dôležité mať stabilný, pevný tlak na 
chladné špičke počas používania.
5. Odstráňte zariadenie a nechajte kodér, aby sa dal do svojho tvaru.
6. Opakujte postup až do konca.
7. Nechajte vlasy celkom vychladnúť pred následným dizajnu.

Skladovanie
Zariadenie musí byť pred skladovaním a čistením úplne vychladnúte.
Pre jednoduchšie uloženie platničky zatvor. Ak ich chcete uzamknúť, zatvorte ich a uzamknite 
pomocou tlačidla zamykania / odomykania.
Výstraha: Neprepínajte zariadenie v uzamknutej polohe.

Čistenie a údržba
Odpojte z elektriny a po každom použití je potrebne ochladiť zariadenie, potom utrite vlhkou 
handričkou. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky.

Recyklácia
Umiestnite do koša určeného na elektronické prístroje.

Teplota

150°C - 170°C
170°C - 210°C
210°C - 230°C

Typ vlasov
Tenké, poškodené, alebo odfarbené vlasy
Normálne, zdravé vlasy
Hrubé vlasy, ktoré je ťažké formulovať

Rýchlosť
Veľmi pomalý pohyb

Stil
Kučery
Vlny

Veľkosť prameňov
2 cm
4 cm Pomalý pohyb


