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Slim 28 - BaByliss Diamond Ceramic - ST326E

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. BaByliss Diamond 
Ceramic je keramický povlak s vysokou hustotou pre profesionálne 
použitie. Jeho výborné schopnosti z hľadiska sklzu a prenosu tepla 
dodávajú vlasom jemnosť, lesk a chráni ich. Zariadenie ST326E má 
nasledujúce technické charakteristiky:
• Profesionálne keramické doštičky BaByliss Diamond Ceramic: 28 mm 

x 110 mm (1)
• Tlačidlo ON/OFF - Automatické zastavenie (2)
• Prevádzkový svetelný LED indikátor (3)
• Prepínač teploty: 16 teplotných stupňov (4)
• Otočný kábel (5)
• Plávajúce doštičky: uľahčujú sklz a manipuláciu so žehličkou, pretože 

vyvíjajú stály tlak na vlasy, bez toho, aby ich poškodzovali (6)
• Wet & Dry : funkcia určená špeciálne na žehlenie suchých alebo 

vlhkých vlasov
• Ceramic Technology: rýchle zohriatie (235 °C)
• Mechanizmus blokovania doštičiek umožňuje optimálnu ochranu a 

uloženie zariadenia po použití.

POUŽITIE

Narovnávanie: Pripojte zariadenie do elektrickej siete, zapnite ho a
nechajte zohriať. Rozsvieti sa červený indikátor. Vlasy dôkladne 
rozčešte a oddeľte ich. Začnite na najnižšie položených prameňoch. 
Uchopte prameň so šírkou približne 5 cm a umiestnite ho medzi 2 
výhrevné platničky pri korienkoch. Dbajte na to, aby ste sa rukami 
nedotýkali platničiek. Kliešte zatvorte, stlačte tak, aby prameň vlasov 
zostal medzi platničkami a pomaly potiahnite od korienkov smerom 
ku končekom vlasov. Ak je to potrebné, opakujte postup niekoľkokrát 
za sebou. Nechajte vlasy vychladnúť a dotvarujte ich hrebeňom. Po 
použití, zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pred uložením 
ho nechajte vychladnúť.
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Tvarovanie: Pri tvarovaní vlasov končekmi smerom dovnútra, 
postupujte tak, ako je uvedené vyššie a natočte zariadenie smerom
dovnútra (ako pri práci s bežnou kefkou). Podržte v danej polohe 
niekoľko sekúnd a potom uvoľnite. Pri tvarovaní končekov smerom von 
postupujte podobne, avšak opačným smerom.

Poznámky :
• Pri prvom použití sa môže stať, že sa uvoľní trochu dymu a špecifický 

zápach: je to úplne bežné a pri ďalšom použití tento jav zmizne. 
Poznámka! Pri narovnávaní môžete pozorovať paru. Nemusíte sa 
však znepokojovať, môže dochádzať k vyparovaniu kožného mazu, 
zvyškov vlasových prípravkov (vlasovej starostlivosti, laku na vlasy, 
atď.) alebo zvyškovej vody, ktorá sa vyparuje z vašich vlasov.

• Pri prvom použití vždy zvoľte nižšiu teplotu.
• Pre optimálnu ochranu vlasov, je možné používať ochranný sprej 

proti teplu.
• Ak nie je žehlenie dosť účinné, pritlačte doštičky na prameň vlasov 

silnejšie a zariadením pohybujte pomalšie.

Teplota Typ vlasov

140 – 160 °C Jemné, odfarbené a/alebo citlivé 
vlasy

160 – 180 °C Normálne, farbené a/alebo 
ondulované vlasy

180 – 235 °C Husté a/alebo kučeravé vlasy

ÚDRŽBA

• Zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne 
vychladnúť.

• Očistite doštičky pomocou jemnej navlhčenej tkaniny bez saponátu, 
aby bola zachovaná ich optimálna kvalita. 

 Doštičky nezoškrabávajte.
• Pri uložení klieští dbajte na to, aby boli doštičky pri sebe.
 Tak sú chránené.



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:



13

��������������������������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava
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