
HAIRCHIC™
STYLER NA VLASY 5V1

NÁVOD K POUŽITÍ:

1.  Zmáčkněte a podržte tlačítko »PUSH« (1) na styleru (2) a trysku pro vysoušení (4) otáčejte doleva, dokud ne-
uslyšíte cvaknutí. 

2. Zvolte teplotu a rychlostní stupeň (3) a začněte sušit vlasy.

3. Chcete-li trysku vyjmout, podržte stisknuté tlačítko »PUSH«, posuňte nástavec doprava a sejměte jej.

4.  Zvolte další nástavec pro vytvarování požadovaného účesu. 
** Níže najdete tipy pro dlouhotrvající kadeře, větší objem a dokonale uhlazené vlasy.

5.  Jakmile dokončíte úpravu vlasů, sejměte nástavec, počkejte, až styler vychladne, a uložte jej na bezpečném místě. 



TIPY PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ KADEŘE

    • Před kulmováním vlasy dobře rozčešte.

    • Vlasy by měly být vlhké.

    • Rozdělte vlasy na co nejvíce tenkých pramenů. Díky tomu budou vaše kadeře pevnější.

    • Naneste sprej nebo balzám pro tepelnou úpravu vlasů.

    • Zvolte vhodnou teplotu a se zvoleným nástavcem začněte vytvářet lokny (5/6).

    •  Konečky vlasů umístěte k nástavci a pomalu jej pohybujte směrem k pokožce hlavy, dokud se celý pramen vlasů 
neobtočí kolem nástavce. Podržte několik sekund.

    • Pokud máte delší vlasy, držte styler vodorovně. Tím zajistíte, že celý pramen je na nástavci.

    • Vypněte styler a uvolněte kudrnatý pramen vlasů z nástavce.

    • Pro větší výdrž použijte sprej nebo lak na tvarování vln.

TIPY PRO VĚTŠÍ OBJEM VLASŮ

    • Před tvarováním udržujte vlasy vlhké.

    • Rozdělte vlasy na horní a spodní polovinu. Nejprve upravte spodní vrstvy vlasů.

    •  Začněte tvarovat (8) u pokožky hlavy a pomalu posouvejte styler směrem ke konci pramene. Když je pramen 
téměř suchý, otočte nástavec mírně směrem ven.

    • Vlasy u obličeje vytvarujte směrem ven.

TIPY PRO DOKONALÉ UHLAZENÉ VLASY

    • Vlasy vysušte ručníkem.

    • Rozdělte vlasy na horní a spodní polovinu. Nejprve upravte spodní vrstvy vlasů.

    • Začněte tvarovat (7) u pokožky hlavy a pomalu posouvejte styler směrem ke konci pramene.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití styler odpojte, ochlaďte a uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

    •  HAIRCHIC™ mohou používat, čistit a udržovat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými tělesnými, duševními 
a smyslovými schopnostmi a osoby méně zkušené by měly styler 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

    •  Nástavce se zahřejí během několika sekund, dávejte proto pozor na popáleniny. Při používání buďte opatrní a 
HAIRCHIC™ nepoužívejte v blízkosti malých dětí a kojenců.

    • Spotřebič nenechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.

    • Zapnutý spotřebič vždy odložte na čistý, suchý a ohnivzdorný povrch.

    • Neomotávejte ani neohýbejte napájecí kabel kolem spotřebiče. Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

    • Nepoužívejte doplňky, které nejsou součástí balení. 
 
 
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, 
které by jinak byly způsobeny nesprávným zacházením s tímto výrobkem. 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.


