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Zakúpili ste si Natáčky od BaByliss a my vám za to ďakujeme!
Pre viac informácií týkajúcich sa výhod tohto výrobku, pokynov na použitie a 
tipov expertov použite naše webové stránky www.babyliss.com.
Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny!

Vlastnosti výrobku
Sada obsahuje 20 natáčiek troch veľkostí (6 malých, 6 strených a 8 veľkých), 
čo umožňuje značnú rôznorodosť účesových štýlov. Na upevnenie natáčiek 
slúži 20 sponiek, ktoré sú dodávané spolu s prístrojom.

Použitie
1.  Prístroj umiestnite na rovnú plochu, ktorá je odolná voči teplu.
2.  Zapojte prístroj do siete a zapnite ho. Kryt zložte až vtedy, keď sú natáčky 

zahriate a pripravené na aplikáciu. Počas zahrievacej fázy musí byť na 
na každom ohrevnom prvku umiestnená natáčka. Pri práci s prístrojom 
sa nedotýkajte jeho kovových častí. Na jednej z natáčok je umiestnený 
indikátor teploty. Keď zbelie (asi po 30 minútach), znamená to, že všetky 
natáčky majú optimálnu prevádzkovú teplotu.

3.  Vlasy rozčešte a oddeľte jeden prameň podľa šírky natáčky. Zdvihnite ho 
v pravom uhle k vlasovej pokožke a natáčku zasuňte ako hrebeň pozdĺž 
prameňa, od korienkov smerom k špičkám vlasov.

4.  Koniec prameňa naviňte na natáčku. Udržujte prameň v napätej polohe a 
natáčku v pravom uhle k vlasovej pokožke, aby bola zaistená pravidelnosť 
vĺn.

5.  Natáčku upevnite pomocou sponky ak je to možné, čo najbližšie k 
vlasovej pokožke.

6.  Podobne postupujte s ďalšími natáčkami. Menšie použite pre vytvorenie 
pevnejších vĺn, väčšie pre dosiahnutie voľnejších vĺn.

7.  Pre dosiahnutie výraznejších vĺn nechajte natáčky na vlasoch dlhšie. 
Natáčky zostávajú zahriate asi 15 minút. Ak sa vlasy jednoducho vlnia, 
stačí ponechať natáčky len niekoľko minút. Tvrdšie alebo málo poddajné 
vlasy vyžadujú 10 minút a viac.

8.  Po aplikácii všetkých natáčok prístroj vypnite.
9.  Natáčky opatrne zložte tak, aby sa pramene vrátili do svojej polohy a 

nechajte niekoľko minút vychladnúť.
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Údržba
Natáčky sú jednoducho umývateľné: Na niekoľko minút ich ponorte do 
vlažnej mydlovej vody, potom ich opláchnite čistou vodou, pretrepte a 
nechajte oschnúť. Pred každým ďalším použitím skontrolujte, či sú natáčky 
dokonale suché.

Bezpečnostné pokyny
•  UPOZORNENIE: Sáčky z polyetylénu, v ktorých je prístroj 

uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. 
Sáčky uchovávajte mimo dosah maminiek a detí. Nepoužívajte 
ich v kolískach, detských postielkach, kočiaroch alebo detských 
ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a 
zabrániť dýchaniu. Sáčok nie je hračka.

•  UPOZORNENIE: Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, 
vaní, spŕch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj 
udržujte suchý.

•  V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom 
použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná 
a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Pre zaistenie doplňujúcej ochrany 
elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia 
na zostatkový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového 
diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poraďte sa s inštalatérom.

•  Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
•  Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nechať vymeniť u výrobcu, v 

jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa 
zabránilo vzniku nebezpečenstva.

•  Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.
• Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.
• V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
•  Používajte len príslušenstvo odporúčané firmou BaByliss.
•  Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.
•  Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s 

pokožkou, hlavne uší, očí, tváre a krku.
•  Tento prístroj nemá byť používaný osobami (vrátane detí), ktoré majú 

znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti ani osobami bez 
skúseností alebo znalostí, s výnimkou situácie, keď sú pod dozorom 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak boli touto osobou vopred 
poučené o použití prístroja. Deti je potrebné strážiť a zabrániť, aby sa hrali 
s prístrojom.
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•  Kábel neomotávajte okolo prístroja. Dbajte na to, aby pred uložením nebola 
skrútený a preložený, aby sa nepoškodil.

•  Tento prístroj spĺňa požiadavky noriem stanovených smernicami 04/108/
ES (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 06/95/ES (bezpečnosť domácich 
elektrospotrebičov).

 
 
 
Upozornenie:
 
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi  schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí,  ak sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča  bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám.  Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti,  ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho
sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.  
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Likvidácia elektrických a elektronických 
zariadení

V záujme nás všetkých a v snahe a v snahe aktívne sa podieľať na 
spoločnej ochrane životného prostredia:

• Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
• Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii. 

Niektoré zariadenia môžu byť recyklované alebo opäť zhodnotené.
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