ŽEHLIČKA NA VLASOVÝ STYLING MEGA STYLE

NÁVOD NA POUŽITIE
Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si zakúpili našu žehličku na vlasový styling MEGA STYLE. Naša 3-valcová žehlička a
vlnkovač na vlasy je skvelý skrášľovací nástroj určený na použitie doma. Má pohodlnú rukoväť a
ľahko si ním vytvoríte plážové, voľné, mohutné a krásne vlny v tvare písmena „S“. Výsledok je ako
zo salónu a účes vydrží celý deň. Určená na všetky typy vlasov - či už máte krátke alebo dlhé, hrubé
alebo tenké vlasy, táto trojvalcová žehlička si vás podmaní. Žehlička má dve nastavenia teploty:
170 ° C a 220 ° C, v súlade s potrebami účesu, ktorý si chcete vytvoriť. Žehlička MEGA STYLE
produkuje negatívne nabité ióny, ktoré vytvárajú mäkké, lesklé vlny bez krepatenia

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Nájdete v ňom dôležité
informácie týkajúce sa bezpečného používania novej žehličky.

Balenie obsahuje:
1 x 3-valcová žehlička na vlasový styling
1 x návod na použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Menovité napätie: 110 V ~ 240 V
Menovitá frekvencia: 50 Hz – 60 Hz
Menovitý výkon: 45 W

Nastavenie teploty: 170 ° C - 220 ° C
Doba nahrievania: 28 s
Dĺžka kábla: 200 cm

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
UPOZORNENIE: Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Nikdy nepoužívajte tento prístroj, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak je zástrčka,
napájací kábel alebo produkt poškodený, tento prístroj už nepoužívajte. Musí byť
vymenený v obchode, v ktorom ste ho zakúpili alebo opravený profesionálom, aby sa
vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo.
2. Nikdy neblokujte vzduchové otvory zariadenia a neklaďte ich na mäkký povrch, ako je
posteľ alebo pohovka, kde by mohlo prísť k ich zablokovaniu.
3. Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo
padnúť do vane alebo umývadla.
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Nedovoľte, aby prístroj prišiel do kontaktu s vodou alebo aby sa dostal do blízkosti
vane, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou. Nepoužívajte prístroj v blízkosti
vody.
Dbajte na dodržiavanie vhodnej vzdialenosti medzi zariadením a pokožkou, aby nedošlo k
popáleniu. Keď je zariadenie zapnuté, nedotýkajte sa jeho povrchu.
Valce nepoškriabte.
Výrobok nie je vodotesný.
Neklaďte tento prístroj na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu, a na miesta, kde je
vysoká teplota.
Prístroj vždy po použití odpojte zo siete. Prístroj neodkladajte, keď je zapnutý. Počkajte,
kým prístroj vychladne, až potom ho môžete vložiť späť do puzdra a uložiť na suchom
mieste. Nemôže byť uložený pred tým ako vychladne.
Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo
znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie
alebo kým nedostanú od takejto osoby pokyny na správny spôsob obsluhy zariadenia.
Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú
pod dozorom.
Nikdy nenechávajte stylingovú žehličku bez dozoru, kým je zapojená. Je nevyhnutné mať
žehličku pod dohľadom, ak sa používa na deťoch, v ich blízkosti alebo ak ju používajú
deti.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby nedošlo k priamemu dotyku so zariadením a predišlo
sa tak popáleniu.
Šnúru okolo žehličky neobtáčajte, neťahajte za ňu a nevykrúcajte ju.
Zariadenie so skrúteným, ohnutým alebo inak poškodeným káblom nepoužívajte.
Toto zariadenie by sa nikdy nemalo zapínať alebo zostať zapojené do elektrickej siete, keď
sa nepoužíva a rovnako ani pri čistení.
Kábel a zariadenie udržiavajte mimo dosahu nahriatych povrchov. Nepoužívajte ho v
blízkosti ohňa alebo miesta s vysokou teplotou.
Aby ste ochránili pracovné povrchy, prístroj vždy položte na žiaruvzdornú rohož.

18. Je zakázané chytať zariadenie mokrými rukami alebo používať na mokrých vlasoch.
19. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol
výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.
20. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím
alebo nesprávnym zaobchádzaním nezodpovedáme.
21. Nahrievacie platničky udržiavajte čisté.
22. Prístroj nikdy nepoužívajte na umelých vlasoch.
23. Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou, tvárou a krkom. Riziko
popálenia!
24. Neaplikujte vlasové prípravky priamo na zariadenie. Nemierte naň sprejom ani
rozprašovačom vody.
25. Počas používania sa zariadenie zahrieva, udržujte ho mimo povrchov, ktoré nie sú odolné
voči teplu, nenechávajte ho v blízkosti odevov, papiera alebo iných horľavých predmetov
a nikdy ho nezakrývajte.

ČASTI VÝROBKU

1.
2.
3.
4.

Vlniaca časť na formovanie vĺn
Vrchná časť brániaca popáleniu
Medzerník zabraňujúci popáleniu
pokožky
Kontrolka označujúca, že je
prístroj zapnutý

5.
6.
7.
8.

Teplotné nastavenie v hodnote
220 ° C pre hrubé vlasy
Teplotné nastavenie v hodnote
170 ° C pre hrubé vlasy
Prepínač
Otočný napájací kábel 360 °

NÁVOD NA OBSLUHU
Pred zapojením skontrolujte, či sa napätie zhoduje s napätím uvedeným na výrobnom štítku.
POZNÁMKA: Počas prvých niekoľkých minút od prvého použitia si môžete všimnúť dym a
slabý zápach. Je to normálne a rýchlo sa vytratí.
PRED POUŽITÍM
1. Pred použitím sa uistite, že všetky obalové materiály boli správne odstránené.
2. Prebytočnú vodu z vlasov osušte uterákom a rozčešte si ich.
3. Pred použitím zariadenia sa uistite, že sú vlasy úplne suché.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte tento prístroj na sušenie vlasov, ale výlučne iba na ich zvlnenie.
POUŽITIE:
1.
2.

3.

Zapojte napájací kábel do napájacieho zdroja.
Prepínač prepnite do polohy 220 ° C, čím sa zariadenie zapne. Po rozsvietení indikátora
napájania ste pripravení na použitie.
Poznámka: pred použitím skontrolujte prepínač, ak kontrolka napájania nesvieti,
napájanie nie je zapnuté.
Nastavte teplotu. Môžete nastaviť teplotu od 170 ° C do 220 ° C. Zariadenie sa zahrieva
rýchlo a dosiahne teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd.

STRUČNÝ NÁVOD:
Najlepšie výsledky sú po vyfúkaní vlasov. Uistite sa, že vlasový prameň má šírku 2,5 cm a
hrúbku nie viac ako 1 cm. Otvorte svorku a vlasy položte na valce, blízko k pokožke hlavy. Po
dokončení tejto časti vlasov, uvoľnite tlak na svorku (valce) a dovoľte vlasom vykĺznuť.
Opakujte postupne na ďalších prameňoch vlasov, až kým nedosiahnete váš vytúžený look.

Poznámka:
Ak sa snažíte vytvoriť voľnejšiu, ležérnu vlnu, začnite ďalej od korienkov vlasov.
Ak sa snažíte vytvoriť retro vlny, začnite čo najbližšie pri korienkoch vlasov.
Vlnkovaciu žehličku po vlasoch neťahajte. Žehlička sa má na vlasy pricvaknúť a
potom sa má uvoľniť.
Vlniacu časť držte zovretú po dobu 4 - 5 sekúnd. Vytvorte prvú vlnu zovretím
vlniacej časti na mieste, kde chcete začať a držte niekoľko sekúnd.
Vlniacu časť nenechávajte pôsobiť na jednom mieste príliš dlho; ak máte teplotu
správne nastavenú na váš typ vlasov, 4 až 5 sekúnd by malo postačovať.
NIKDY neponechávajte žehličku zovretú na viac ako 10 sekúnd, aby nedošlo k
poškodeniu vlasov.
Pokračujte v procese smerom nadol po 2,5 cm úsekoch. Trik na vytvorenie súvislej
dlhej vlny je zarovnávať prvý valec s poslednou vlnkou, ktorý ste vytvorili.

VAROVANIE: valce dosahujú počas prevádzky veľmi vysoké teploty. Dbajte na to, aby ste ich
držali ďalej od pokožky hlavy a kože, aby ste predišli popáleniu.
4.
5.

Po dokončení vypnite prístroj a odpojte zástrčku zo zásuvky.
Dokončite styling. Po úprave vlasov si ich jemne nastriekajte sprejom na vlasy, aby vzhľad
dostal konečný tvar.
Tipy:
Ak chcete dosiahnuť prirodzenejší vzhľad, prejdite vlny prstami, aby ste ich uvoľnili,
alebo si vlasy prehoďte cez hlavu v miernom predklone a zatraste nimi, aby sa vlny
oddelili.
Pre extra textúru nastriekajte na vlasy jemnú hmlu z morskej soli a rukami vlny
jemne poprehadzujte.
Ak si chcete vytvoriť zvlnený retro look, nechajte vlny tak a jednoducho vzhľad
zafixujte oblakom laku na vlasy.

JEDNOTLIVÉ KROKY:

Vezmite časť vlasov so šírkou približne 2,5 až 4 cm

Túto časť vlasov umiestnite medzi spodnú platňu a vrchné valce. Uistite sa,
že začínate asi 2cm od pokožky hlavy.

Žehličku pricvaknite a držte asi 5 sekúnd.

Žehličku postupne posúvajte smerom nadol a uistite sa, že dávate prvý valec
do poslednej vlny, ktorú ste vytvorili, aby vlny splývali bez rušivých záhybov
alebo línií.

Postupujte tak, že dávate prvý valec na poslednú vlnu, ktorú ste vytvorili.

Postupne smerujte dole, až kým neukončíte daný prameň vlasov a potom
pricvaknite do valca končeky pomocou hrebeňa kvôli elegantnému
ukončeniu.

Vlna by mala byť súvislá a hladká.

Teraz sa môžete vrátiť späť hore, vybrať päť častí vlasov po 5 cm, 2cm od
pokožky hlavy. Žehličku tu však mierne orotujte, aby ste okolo hlavy
nevytvorili príliš ostré línie.

Vlasy musia byť vždy umiestnené medzi spodnou formovacou platňou a
pritláčané z vrchu valcami. Keďže platňa má ostrú hranu, musíte si dať pozor a
natočiť ju tak, aby vám vo vlasoch nezostal jej odtlačok.

Nakláňajte hlavu tak, aby ste boli s prístrojom v dostatočnej vzdialenosti
od pokožky hlavy.
UPOZORNENIE: Valce udržiavajte ďalej od pokožky, aby nedošlo k
popáleniu. Pred použitím žehličky sa uistite, že sú vaše vlasy čisté, suché a
učesané. Kým sú vlasy vlhké, použite tepelné ochranné sérum alebo
tepelnú ochranu.
STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
•
•

Pred akýmkoľvek čistením prístroj vždy odpojte zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne
vychladnúť.
Zariadenie nikdy nerozoberajte.

•
•
•
•

Prístroj neumývajte ani ho neuchovávajte vo vlhkom stave.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani drsné čistiace vankúšiky. Nepoužívajte
alkohol ani rozpúšťadlá.
Ak je potrebné čistenie, odpojte prístroj zo zdroja napájania, nechajte ho vychladnúť a
vonkajšie časti pretrite handričkou.
Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOVRIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Prístroj sa nenahrieva

MOŽNÁ PRÍČINA
Prístroj nie je zapnutý
Zástrčka nie je správne
zapojená do zásuvky
Zásuvka na stene je
poškodená
Napájací kábel môže byť
poškodený

Počas používania stúpa z
vlasov alebo zo zariadenia
dym

Použili ste vlasové prípravky
(napríklad penu, sprej alebo
gél).

Výsledky sú nedostatočné

Medzi valce ste vložili priveľa
vlasov
Možno ste vlasy po zaklapnutí
medzi valcami držali príliš
dlho alebo krátko.

RIEŠENIE
Prepínač prepnite do polohy
220 ° C.
Zasuňte zástrčku správne do
sieťovej zásuvky
Pripojte spotrebič k sieťovej
zásuvke, ktorá funguje
správne
Aby sa predišlo
nebezpečenstvu, musí byť
napájací kábel nahradený v
autorizovanom technickom
servise alebo kvalifikovaným
technikom
Pri použití produktov na
úpravu účesu je to bežné.
Nikdy nepoužívajte vlasové
produkty, ktoré nie sú
vhodné na použitie s
vysokoteplotnými
zariadeniami. Nepoužívajte
gél ani vosk. Používajte iba
produkty určené na tento
účel.
Uistite sa, že vlasová časť má
šírku 2,5 cm a hrúbku nie viac
ako 1 cm.
Pre výraznejšiu vlnu klipu
podržte vlasy medzi valcami o
niečo dlhšie.
Žehličku pridržte na krátku
dobu, aby ste získali voľnejšie
vlny, alebo na dlhšiu dobu,
čím sa vlny zvýraznia.

USKLADNENIE: Pred uložením by zariadenie malo byť odpojené z napájania a malo by sa nechať
vychladnúť. Pri ukladaní na kábel netlačte a nepoužívajte pri tom silu. Počas skladovania by
napájací kábel mal zostať voľný, bez prílišných záhybov alebo ohybov a zariadenie by malo byť
umiestnené na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným
domovým odpadom v rámci EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo
možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou
likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak
chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol
produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči
životnému prostrediu.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

NÁZOV PRODUKTU: ŽEHLIČKA NA VLASOVÝ
STYLING MEGA STYLE
KRAJINA PÔVODU ČÍNA
DOVOZCA: HS plus d.o.o.

