
NÁVOD K POUŽITÍ

1. Žehličku zapojte do zásuvky a stiskněte tlačítko z vnitřní strany pro zapojení přístroje. 
2. Stisknutím na vnitřní tlačítko vyberte požadovanou teplotu. 
3. Počkejte několik sekund, než se přístroj nahřeje na požadovanou teplotu.
4. Pro větší účinnost rozdělte vlasy na několik rovnoměrných pramenů. Začněte spodními prameny, pokračujte 

vrchními. 
5. S rovnáním začněte u kořene vlasů. Vezměte pramen vlasů, vložte ho mezi rozehřátá želízka. Stiskněte je a pří-

strojem něžně sjíždějte až ke konečkům vlasů. Postup opakujte dokud nenarovnáte  všechny prameny vlasů. 
6. Žehličku vypněte několikasekundovým tisknutním vnitřního tlačítka a zároveň vyjměte  kabel ze zásuvky. Než 

žehličku uklidíte, musí být želízka studená.

BEZPEČNOSNÍ UPOZORNĚNÍ

• Žehličku na vlasy MaBelle mohou používat a udržovat dospělé osoby. Osoby se sníženými tělesnými, duševní-
mi a smyslovými schopnostmi a osoby méně zkušené by měly pomůcku používat za pomoci nebo přítomnosti 
dospělé zkušenější osoby. 

• Spotřebič chraňte mimo dosah dětí. 
• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprchových koutů, bazénů, umyvadel nebo jiných míst s tekoucí vodou.  
• Pokud spotřebič používáte v koupelně, ihned ho po použití vyjměte ze zásuvky, protože voda představuje 

nebezpečí i když přístroj není zapnutý. 
• Spotřebič se nahřeje jen za několik sekund, dávejte pozor na popáleniny. Při používání buďte opatrní a nepou-

žívejte jej v blízkosti malých dětí a kojenců.  
• Zapojený spotřebič nikdy  nenechávejte bez dozoru.  
• Spotřebič nenechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.
• Zapnutý spotřebič vždy odložte na čistý, suchý a ohnivzdorný povrch. 
• Dávejte pozor, abyste se žádnou částí spotřebiče nedotkli obličeje, krku nebo hlavy. 
• Napájecí kabel neodkládejte do blízkosti horkých povrchů.
• Nepoužívejte nic, co není součástí balení. 
• Nepoužívejte poškozený spotřebič.
• Napájecí kabel neomotávejte ani neohýbejte kolem spotřebiče. Kabel pravidelně kontrolujte, vzda není poško-

zen. 

ŽEHLIČKA NA VLASY

Správný odhoz odpadků. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské zdraví. Recykláž 
materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u 
zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, 
že produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Přístroj po použití vypněte z elektriky, nechte vystydnout a otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné čistící pro-
středky.


