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Milé dámy a možná i pánové,  

jsme rádi, že jste se rozhodli pro koupi naší žehličky na vlasy. Věříme, že budete s produktem 

spokojeni, naplní vaše očekávání a budete se po jeho použití cítit krásnější a spokojenější. Abyste 

se vyhnuli zbytečnému stresu kvůli nevhodnému použití, přečtěte si prosím nejprve tento stručný 

návod k použití. Návod nevyhazujte, může se ještě hodit vám či jinému uživateli. 

 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Tento přístroj je určený pouze k soukromému nekomerčnímu použití ve vnitřních 
prostorách. Přístroj nikdy nenamáčejte a zabraňte kontaktu s ostrými předměty. Nesahejte na 
přístroj mokrýma rukama. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě jej 
odpojte od zdroje elektrického proudu. 
2. Přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu rovněž v případě, že jej budete nechávat 
bez dozoru a také před tím, než jej budete čistit, přidávat nebo odebírat příslušenství. Při 
odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku nikoli za kabel. 
3. V zájmu ochrany děti před úrazy elektrickým proudem přístroj nikdy nenechávejte bez 
dozoru v blízkosti dětí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
4. Pravidelně kontroluje přístroj i přívodní kabel, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud bude 
na přístroji patrné poškození, nepoužívejte jej. 
5. Chraňte přístroj a přívodní kabel před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, 
ostrými předměty apod. 
6. Zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru! Kdykoli jej nebudete používat, vypněte 
jej – i kdyby se jednalo jen o chvilinku. 
7. V případě poškození je třeba, aby opravu provedl zákaznický servis nebo kvalifikovaný 
opravář. Nikdy přístroj neopravujte sami. 
8. Dávejte mimořádný pozor na to, aby se přístroj nenamočil. 
9. Používejte přístroj pouze k uvedenému účelu použití. 
10. Když budete žehličku používat v koupelně, je vhodné přístroj vždy vypojovat ze zásuvky, 
neboť blízkost vody přestavuje nebezpečí, a to i v případě, že je přístroj vypnutý. 
11. Přístroj smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud 
jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím. 
12. Děti si nesmějí se zařízením hrát. 
13. Čištění a běžnou údržbu zařízení smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem. 
14. Zařízení a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let. 
 
 

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO KONKRÉTNÍ PŘÍSTROJ 

1. Při použití je přístroj VELMI HORKÝ. Zabraňte proto kontaktu s kůží – na hlavě,  na obličeji, 
na rukou, zkrátka kdekoli  - pálí! 
2. Před jakoukoli jinou manipulací než je žehlení vlasů nechte přístroj zcela vychladnout, to 
může trvat až 30 minut. 

3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla ani jiných nádob s vodou. 
  

 

 

 



POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE 

  
1. Vypínač 
2. Kontrolka 
3. Žehlicí destičky 
4. Studené plochy pro 
uchopení 

 
 

POUŽITÍ 
1) Zcela rozmotejte přívodní kabel. 
2) Připojte přístroj ke zdroji elektrického proudu. 
3) Zapněte, nastavte požadovanou teplotu a před použitím vyčkejte 3 až 5 minut. 
4) Nejlépe se žehlí umyté vlasy vysušené ručníkem. 
5) VLASY PONECHÁVEJTE MEZI ŽEHLICÍMI DESTIČKAMI JENOM NĚKOLIK SEKUND. 
6) Postupujte po pramíncích. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nejprve ozkoušejte na části vlasů, abyste se ujistili, že skutečně dosahujete 
požadovaných výsledků. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
1) Nejprve přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu. 
2) Po vypnutí se keramických destiček nedotýkejte nejméně po dobu 30 minut. 
3) Keramické destičky i celý přístroj otřete vlhkým hadříkem. 
4) Nepoužívejte žádné abrazivní čističe nebo rozpouštědla. V žádném případě nenamáčejte do 
vody ani jiné kapaliny. 
5) Před dalším použitím pečlivě vysušte. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napětí: 110-240 V  ~ 50/60 Hz  
Příkon:  25 W 
 
 
 

Likvidace 

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je 
klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné 
životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci 
upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

(OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributor pro ČR: 
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 - Žižkov 
Dovozce do EU: 
B.S.D TRADE B.V.B.A. 
Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie 


