
Bezpečnostní upozornění:
• Tvarovač vlasů Smartwave® mohou děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, psychickými 
nebo smyslovými schopnostmi a jiné nezkušené osoby používat, čistit a udržovat pouze pod 
dohledem nebo v přítomnosti zkušené dospělé osoby.
• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Nepoužívejte v blízkosti koupacích van, sprchových koutů, bidetů, bazénů, umyvadel a jiných 
prostor v blízkosti tekoucí vody.
• Pokud zařízení používáte v koupelně, vypněte jej ze zásuvky ihned po použití, voda totiž 
představuje ohrožení, i když je zařízení vypnuté.
• Nebezpečí popálenin. Během používání postupujte opatrně a nepoužívejte zařízení v blízkosti 
malých dětí a kojenců.
• Zařízení zapojené do zásuvky nikdy nenechávejte bez dozoru.
• Zapnuté zařízení vždy pokládejte na čistý a suchý povrch odolný vůči teplu.
• Žádnou částí zařízení se nedotýkejte obličeje, krku, hlavy ani jiné části těla.
• Napájecí kabel nepokládejte do blízkosti horkých povrchů. Nepoužívejte doplňky, které nejsou 
součástí balení.
• Nepoužívejte zařízení, je-li poškozeno. Kabel neobtáčejte ani neohýbejte kolem zařízení. 
Napájecí kabel pravidelně prohlížejte, zdali není poškozený.
• Před zapnutím do zásuvky a spuštěním zařízení vždy odstraňte bezpečnostní kryt a taštičku k 
ukládání. Po každém použití nechte zařízení zcela ochladit, teprve poté jej uložte do taštičky.
• Tvarovač vlasů Smartwave® je vhodný k domácímu použití.

Součásti zařízení (viz obrázek v přiloženém anglickém návodu):

1. Keramické topné desky
2. Tlačítko pro spuštění/vypnutí
3. Otočný knoflík pro nastavení teploty
4. Displej LED LCD se zobrazením teploty
5. Studené špičky
6. Spínač pro uzamykání zařízení
7. 360–stupňový otočný napájecí kabel
8. Hřeben s malými zoubky
9. Bezpečnostní silikonový kryt (není na obrázku)

Dodatečné vlastnosti:
• Rychle se ohřeje – během pouhých 15 až 30 sekund
• Automatické bezpečnostní vypnutí – zařízení se vypne, pokud je v klidu a nedojde ke stisknutí 
žádného tlačítka po dobu 60 sekund
• Vhodné pro různé úrovně napětí – pro použití doma nebo na cestách

Návod k použití:
• Vlasy musí být před použitím čisté, suché a učesané. Rozdělte je na jednotlivé prameny.
• Zařízení zapojte do zásuvky. Dříve než zařízení spustíte, objeví se symbol zámku. To znamená, 
že je zařízení připraveno k použití.
• Stiskněte a držte tlačítko pro spuštění/vypnutí, tím zařízení zapnete. Zvolte teplotu, která je 
vhodná pro vaše vlasy. Pro zvýšení nebo snížení teploty otáčejte otočným knoflíkem doleva nebo 
doprava a potom knoflík uvolněte. Změna teploty se zobrazí na LCD displeji pro zobrazení teploty.



Důležité:
Nezměníte-li teplotu v následujících 5 sekundách, dojde k automatickému uzamčení nastavené 
teploty (na displeji se zobrazí ikona zámku). Tato funkce brání náhodné změně teploty během 
používání. Chcete-li změnit uzamčenou teplotu, otočte knoflíkem a držte jej 2 sekundy.

Doporučené teploty:

Když je zařízení připraveno k použití, přestane ukazatel teploty blikat.

Rovné vlasy
1. Vezměte pramen vlasů a u kořínků jej vložte mezi topné desky.
2. Stiskněte desky k sobě a jemně a nepřerušovaně pohybujte zařízením po celém pramenu 
vlasů.
3. Tento postup opakujte po celé hlavě.
4. Před další úpravou počkejte až se vlasy zcela ochladí.

Mírné kudrny nebo vlny
Typ kudrn záleží na velikosti pramenu, který tvarujete, a na rychlosti pohybu zařízení.

1. Vezměte pramen vlasů a u kořínků jej vložte mezi topné desky.
2. Jednou rukou tiskněte desky k sobě a druhou pevně drže studenou špičku zařízení.
3. Zařízení otočte o půl otáčky (180°) a držte jej v této pozici.
Poznámka: Zařízení lze otočit směrem dovnitř nebo ven, záleží na tom, jakého výsledku chcete 
dosáhnout (obrázek A).
4. Zařízením nepřerušovaně pohybujte po celém pramenu vlasů (obrázek B). Důležité je, abyste 
během použití na zařízení vyvíjeli rovnoměrný tlak.
5. Zařízení odstraňte a nechte pramen, aby se vytvaroval do nové formy.
6. Tento postup opakujte po celé hlavě.
7. Před další úpravou počkejte, až se vlasy zcela ochladí.

Ukládání:
Před ukládáním a čištěním musí být zařízení zcela ochlazené. Topné desky mohou být pro lepší 
ukládání uzavřené. Pro uzamčení je zavřete a zamkněte pomocí spínače pro zamykání / 
odemykání. 
Varování: Je-li zařízení uzamčeno, nespouštějte jej.

Čištění a údržba:
Po každém použití zařízení vypněte ze zásuvky a nechte ochladit, poté jej otřete vlhkou látkou. 
Nepoužívejte silné čistící prostředky.

Recyklace:
Odkládejte pouze do nádob pro elektronická zařízení.

Teplota

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

Typ vlasů
Tenké, poškozené nebo bělené vlasy
Normální, zdravé vlasy
Silnější vlasy nebo vlasy, které se hůře tvarují

Rychlost
Velmi pomalý pohyb

Styl
Kudrny
Vlny

Velikost pramenu vlasů
2 cm
4 cm Pomalý pohyb


