TEPLOVZDUŠNÁ KEFA 2v1:
SUŠIČ VLASOV A STYLER STYLOOM

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Číslo modelu: 5250
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Ďakujeme, že ste si kúpili kefu 2v1: Sušič vlasov a vlasový styler. Teraz môžete
svoj účes okamžite vysušiť a upraviť tak, aby ste nepoškodili vlasy. Tri
nastaviteľné teploty zaisťujú precízny styling podľa typu a dĺžky vlasov a zaisťujú
dokonalý konečný výsledok.
Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny a dôležité tipy na používanie a
starostlivosť o teplovzdušnú kefu.
OBSAH BALENIA:
1 x teplovzdušná kefa
1 x návod na použitie

VLASTNOSTI A VÝHODY
•
•
•
•
•
•

Turmalínová technológia negatívnych iónov pre zdravšie vlasy
Ultraľahké telo
Tichý a výkonný 1000W motor
o 60% rýchlejší čas sušenia
3 rýchlosti fúkania
Keramický ohrev

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•
•
•
•
•

Materiál: ABS, keramika
Hmotnosť: 0,60 kg
Napätie: 110V-240 V
Výkon: 1000 W
Dĺžka kábla: 160 cm
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
Pre správne používanie a bezpečnosť spotrebiča je veľmi dôležité, aby si užívateľ
pred použitím dôkladne prečítal nižšie uvedené pokyny. Tento návod uschovajte
pre prípadné budúce použitie.
-

-

-

-

-

-

Oblasť kefy/štetín bude horúca, NEDOTÝKAJTE SA TEJTO OBLASTI, KEĎ JE
PRÍSTROJ ZAPNUTÝ.
Keď je zariadenie zapojené, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Ak je
spotrebič používaný deťmi, osobami s určitým zdravotným postihnutím
alebo v ich blízkosti, je nevyhnutný prísny dohľad.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte, ak je akákoľvek časť tohto produktu pri vizuálnej kontrole
poškodená alebo prasknutá.
Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo ak je poškodený kábel.
Ak zariadenie nefunguje správne, najskôr skontrolujte zástrčku a potom
skontrolujte, či je zapnuté hlavné elektrické napájanie. Nedotýkajte sa
ho. Na získanie novej položky použite pravidlá výmeny.
NIKDY zariadenie nepoužívajte vo vode alebo iných tekutinách.
NIKDY zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchovacích nádob
naplnených vodou alebo na iných vlhkých miestach. Nikdy nepoužívajte,
ak sú ruky alebo nohy mokré.
Nikdy nesiahajte po elektrickom prístroji, ktorý spadol do vody alebo na
iné vlhké miesto. Vypnite napájanie pomocou hlavného ističa a potom
ho odpojte.
Nepoužívajte teplovzdušnú kefu na v blízkosti aerosólových plechoviek,
sprejových výrobkov alebo iných toaletných potrieb.
Počas používania vždy dávajte pozor, aby ste sa nespálili.
Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte.
Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako na ktoré je určené.
Nepoužívajte s meničom napätia.
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou sa uistite, že je zariadenie
odpojené a úplne vychladené.
Naše elektrické spotrebiče sú vybavené integrovanou zásuvkou GFCI. Ak
sa váš spotrebič nemôže zapnúť, skontrolujte potrebné tlačidlo
resetovania GFCI, ako aj konektor DFCI.
NIKDY nepoužívajte bez zadného filtra.
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-

-

NIKDY neblokujte vzduchový otvor spotrebiča ani neumiestňujte
spotrebič do blízkosti alebo na mäkký povrch, ktorý by mohol blokovať
otvory.
NIKDY nepoužívajte elektrický spotrebič, ktorý bol ponechaný vonku
alebo ponorený do vody.
Nikdy nemierte horúcim vzduchom do očí.
Ak je vaša teplovzdušná kefa vybavená príslušenstvom, pred
pripevnením alebo odstránením príslušenstva na kefu alebo mimo kefy
ju nechajte vychladnúť.
Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným
nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním nie je možné
prijať žiadnu zodpovednosť.

ČASTI ZARIADENIA

1. Chladný koniec
2. Neodnímateľná hlava kefy
3. Inovatívne vetracie otvory
4. Ľahký ergonomický dizajn
5. Viacnásobné nastavenie tepla
6. Profesionálna otočná šnúra
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NÁVOD NA OBSLUHU:
•
•

•
•
•
•

Pred zapojením skontrolujte napätie na typovom štítku, aby ste sa uistili,
že zodpovedá vášmu miestnemu napätiu.
Kefa je vybavená tromi nastaveniami rýchlosti; nízka, stredná a vysoká.
Vo všeobecnosti použite nastavenie vysokej rýchlosti na hrubé sušenie
pre hrubšie vlasy a stredné nastavenie na jemnejšiu a presnejšiu
kontrolu pri stylingu. Nízke nastavenie sa dá použiť na konci pre
nastavenie štýlu.
Keď sušíte vlasy, začnite v zadnej časti hlavy a potom pokračujte
dopredu.
Nekoncentrujte prúdenie vzduchu na žiadne miesto dlhší čas.
UPOZORNENIE: začnite s nízkym nastavením, aby ste vyskúšali správnu
teplotu pre pokožku hlavy.
POZNÁMKA: v priebehu niekoľkých minút po prvom použití si môžete
všimnúť dym a slabý zápach, čo je normálne a rýchlo to zmizne.

POUŽITIE:
1. Vlasy si osušte uterákom.
2. Pomocou sponok na vlasy
rozdeľte vlasy na zvládnuteľné
časti.
3. Pre hladké fúkanie ho umiestnite
blízko ku koreňom a kefou
smerom nadol ku koncom.
4. Aby ste zabránili prehriatiu
produktu, najskôr začnite s
nízkym nastavením, aby ste
otestovali správnu teplotu pre
pokožku hlavy.
5. Z hygienických dôvodov ho používajte na čisté vlasy.
6. Kefu nikdy nepláchnite vodou.
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STYLINGOVÉ TIPY:
Ak chcete vlasy rýchlejšie vysušiť: osušte ich pomocou uteráka, aby ste
odstránili prebytočnú vodu, a potom dosiahnete čo najlepšie výsledky.
Pre ľahšiu úpravu účesu: rozdeľte vlasy do zvládnuteľných častí pomocou
sponiek na vlasy.
Na dosiahnutie objemných vlasov: držte kefu blízko koreňa a otáčajte ku
koncom.
Na dosiahnutie hladkých rovných vlasov: kefou vyhladzujte smerom ku koncu.
Pre stočené konce: Kefu na vlasy umiestnite POD konce a pred otáčaním držte 2
až 3 sekundy
Zvlnenie smerom von: umiestnite kefu na končeky vlasov a pred otáčaním
smerom von ju držte 2 až 3 sekundy.
TIP: Chráňte svoje vlasy pred teplom! Odporúčame vám aplikovať na vlasy krátko
pred použitím Styloom kefy ochranný sprej na ochranu vlasov, aby ste ochránili
vlasy pred poškodením v dôsledku tepelného stylingu vlasov, znížili počet
rozdelených vlasov a zvýšili lesk.
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ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:
•
•

•
•
•

Pred čistením vždy odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
Pravidelne kontrolujte otvor prívodu vzduchu/filtra na zadnej strane kefy
a odstraňujte zvyšky, ktoré sa mohli nahromadiť. Nazhromaždenie môže
znížiť prietok vzduchu a poškodiť kefu.
Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte nasledujúce chemikálie;
Riedidlo, benzínové alkoholy alebo akékoľvek iné horľavé chemikálie.
NEOTÁČAJTE kábel okolo prístroja: mohlo by to spôsobiť jeho
opotrebenie.
Na čistenie použite mäkkú suchú handričku.

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY:
Výrobky sú vyrobené podľa najvyšších štandardov a pri použití v súlade s pokynmi v tejto príručke
vám poskytnú vynikajúci výkon.
Keďže naše výrobky sa týkajú jednoročnej výmeny a dvojročnej záruky, v prípade akýchkoľvek
problémov nás neváhajte kontaktovať.
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Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie naznačuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s
ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Pre predchádzanie
možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdraviu ľudí
nekontrolovanou likvidáciou odpadu; recyklujte zodpovedne, aby sa
podporilo trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete
vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte
predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. On môže tento produkt vziať na
recykláciu bezpečnú pre životné prostredie
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