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MS21E

Pred každým použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné 
pokyny.

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY
1. Prepínač Zapnuté/Vypnuté
2. Tlačidlo «Uvoľniť» («Release»)
3. Kulmovacie nástavce 19 mm a 32 mm
4. Nasúvacia kefa a špirála 19 mm
5. Žehlička na žehlenie aj onduláciu
6. Žehliace/krepovacie nástavce
7. Ondulačné 3D nástavce
8. Puzdro

POUŽITIE
Pred upevnením alebo zložením príslušenstva sa uistite, či je prístroj 
vypnutý a či sú prvky úplne studené.
Príslušenstvo umiestnite nasunutím na kovový nástavec rukoväti a 
zasuňte, pokiaľ nezačujete cvaknutie.
Na zloženie príslušenstva, podržte rukoväť prístroja, stlačte tlačidlo 
«Uvoľniť»(«Release») umiestnené na boku držadla a jemne zložte 
príslušenstvo.
Pri výmene nástavcov príslušenstva na žehlenie/ondulovanie, podržte 
nástavce za odizolovaný koniec a vsuňte ich do príslušného miesta. 
Vždy dbajte na to, aby horné a spodné nástavce zodpovedali sebe. 
Na zloženie, uchopte nástavce za odizolovaný koniec a zložte ich z 
príslušenstva na žehlenie/onduláciou.
Pripojte prístroj a prepnite prepínač do polohy «I». Rozsvieti sa 
svetelný indikátor signalizujúci prevádzku. V priebehu používania sa
nedotýkajte zahrievaných nástavcov ani výhrevného želiezka.

Kulma
• Rozčešte si vlasy a pred kulmovaním ich rozdeľte na rovnomerné 

pramene. Zatlačte na páčku kulmy, umiestnite koniec prameňa medzi 
kliešte a želiezko.
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• Natočte vlasy okolo želiezka a postupujte až k miestu, kde chcete 
začať s vlnami. Dajte pozor na to, aby sa želiezko nedostalo do 
kontaktu s vlasovou pokožkou. Podržte kulmu na mieste na približne 
10 až 15 sekúnd.

• Na zloženie kulmy, zatlačte na páčku kulmy a otvorte ju. Na «fixáciu» 
vĺn počkajte dovtedy, pokiaľ vlasy nevychladnú, až potom ich 
vykefujte alebo prečešte hrebeňom.

Nasúvacia kefa
Pre získanie objemných vĺn alebo pružného účesu, použite nasúvaciu 
kefu v kombinácii s kulmovacím nástavcom 19 mm.
• Uistite sa, či je želiezko studené. Nasuňte kefu na želiezko. Uchopte 

prameň vlasov a naviňte ho na kefu, podržte na približne 15 sekúnd 
a jemne odviňte. Skôr ako budete vlasy upravovať, nechajte ich 
vychladnúť.

Nasúvacia špirála
Pre získanie pevných a zreteľných vĺn, použite nasúvaciu špirálu v 
kombinácii s kulmovým nástavcom 19 mm.
• Uistite sa, či je želiezko studené. Nasaďte nasúvaciu špirálu tak, že ju 

necháte skĺznuť po želiezku.
• Uchopte prameň vlasov 2 - 3 cm a jemne ho oviňte okolo špirály, 

podržte na približne 15 sekúnd a jemne odviňte.
• Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.

Kliešte na žehlenie/onduláciu
Použitie nástavcov na žehlenie
• Použite žehliace nástavce na suché vlasy a na malé pramene. Držte 

vlasy napnuté, začnite od korienkov a nechajte skĺznuť žehličku 
po celej dĺžke vlasov. Vykonávajte pružný pohyb, aby sa uprostred 
prameňa neutvoril zlom.

• Na zjemnenie a skrútenie kučeravých vlasov použite žehličku len 
po dĺžke a nechajte vlasy pri korienkoch zvlnené – tým získate 
tvar a objem. Pro tento typ účesu pohybujte žehličkou v smere 
požadovaného tvaru účesu.
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Použitie krepovacích nástavcov alebo 3D nástavcov na onduláciu
• Vždy pracujte so suchými vlasmi. Oddeľte jeden prameň vlasov a 

umiestnite ho medzi nástavce, potom prístroj zovrite. Držte prístroj 
zovretý približne 15 sekúnd. Povoľte, posuňte žehličku po dĺžke 
vlasov a umiestnite ju pri poslednej vlne. Vždy pracujte od korienkov 
ku končekom.

Pozor! Pri každom použití je možné, že dôjde k vzniku slabého 
dymu. Môže to byť spôsobené odparením kožného mazu a zvyškov 
prípravkov na ošetrovanie vlasov (prípravky bez oplachovania, lak, ...) 
alebo vlhkosti obsiahnutej vo vlasoch.

ÚDRŽBA
Po vychladnutí prístroja a jeho odpojení, môžete prístroj utrieť vlhkou 
tkaninou. Skôr ako ho opäť pripojíte, uistite sa, či je úplne suchý.

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.

Upozornenie:
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Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava




