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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä ak sú prítomné deti, je potrebné vždy dodržiavať

základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. UDRŽIAVAJTE MIMO VODY.

NEBEZPEČENSTVO: Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické časti pod

napätím, aj keď je zariadenie vypnuté. Na zníženie rizika úmrtia elektrickým prúdom:

1. Ihneď po použití ho vždy "odpojte".

2. Nepoužívajte pri kúpaní.

3. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane

alebo umývadla.

4. Neumiestňujte do vody alebo inej tekutiny ani ho nepúšťajte do vody.

5. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nesiahajte do vody.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia

osôb:

1. Spotrebič by sa nikdy nemal nechávať bez dozoru, keď je zapojený do elektriny.

2. Keď tento spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým hendikepom, na nich alebo v ich blízkosti,

je potrebný prísny dohľad.

3. Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode.

Nepoužívať nami neschválené prílohy.

4. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne,

alebo ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody, vráťte spotrebič na kontrolu a opravu.

5. Kábel udržujte mimo horúcich povrchov. Neotáčajte kábel okolo spotrebiča.

6. Nikdy nepoužívajte počas spánku.

7. Nepoužívajte vonku a tam, kde sa používajú aerosólové (spreje) produkty alebo kde sa podáva

kyslík.

8. S týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.

9. Tento hrebeň je pri použití horúci. Nedovoľte, aby sa oči a holá pokožka dotýkali horúcich povrchov.

10. Neklaďte vyhrievaný hrebeň priamo na žiadny povrch, kým je horúci alebo je zapojený do

elektrickej siete.

11. Pred zapojením do siete si prečítajte informácie o duálnom napätí uvedené v časti s pokynmi v

tomto návode.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.

Vyrobené v Číne
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Tento hrebeň má automatické duálne napätie. Môže byť použitý pri napätí od 120 do 240 voltov AC.

Ako ďalšia bezpečnostná funkcia sa táto žehlička automaticky vypne po 1 hodine.

POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV

Tento prístroj nevyžaduje špeciálnu údržbu ani mazanie, ak sa hrebeň nezohreje, vráťte ho na servis.

UPOZORNENIE: Pri používaní tohto hrebeňa na poškodených, uvoľnených alebo farbených vlasoch

by ste mali byť mimoriadne opatrní.

NASTAVENIA TEPLOTY
Teplota stylingu - závisí od štruktúry a stavu vlasov.

Všeobecne pre:

Jemné, odfarbené vlasy alebo vlasy v zlom stave - NIŽŠIE NASTAVENIE 160°

Normálne vlasy - STREDNÉ NASTAVENIE 180°

Veľmi hrubé vlasy - VYSOKÉ NASTAVENIE 200°

Keď hrebeň dosiahne zvolenú teplotu, udrží si ju počas celého stylingu.

POUŽITIE HREBEŇA
1. Obsahuje vypínač a tri svetelné indikátory pre rôzne úrovne teploty, ktoré sú 160/180/200 stupňov.

2. Stlačte jedenkrát hlavný vypínač, indikátor 1 začne blikať a zostane svietiť, kým sa hrebeň

zahrieva, pričom teplota je na úrovni 160 stupňov.

3. Každým stlačením sa teplota zvýši na vyššiu úroveň, pričom kontrolka bude blikať súčasne a

hrebeň zostane v teple.

4. Keď stlačíte štyrikrát, hrebeň sa vypne, indikátor nebliká a hrebeň vychladne.

6. Uchopte časť vlasov a držte ich ďalej od pokožky hlavy. Vložte lisovací hrebeň do vlasovej časti

blízko pokožky hlavy. Zadná časť hrebeňa narovnáva vlasy, preto držte časť vlasov pevne na zadnej

strane hrebeňa.

Upozornenie: Nedovoľte, aby sa lisovací hrebeň dotýkal vašej holej pokožky alebo pokožky hlavy.

Môže dôjsť k popáleniu. Nepoužívajte hrebeň s aerosólom alebo inými horľavými vlasovými

prípravkami.

7. Pomaly otočte hrebeň smerom od seba a posúvajte ním celý prameň vlasov, kým končeky vlasov

neprejdú cez zuby.

8. Opakujte postup vo všetkých častiach vlasov, kým nebude celá hlava hotová.

Vyrobené v Číne
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ČISTENIE

Odpojte hrebeň a nechajte ho úplne vychladnúť. Hrebeň utrite mäkkou, mierne navlhčenou

handričkou,.

USCHOVANIE

Pred použitím kábel rozmotajte. Po použití kábel neotáčajte tesne okolo spotrebiča. Nezavesujte za

napájací kábel, má predom určené záchytné uško.

Vyrobené v Číne


