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Návod na obsluhu
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2664PRE
Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
DÔLEŽITÉ! Tento spotrebič nie je určený na veľmi dlhé vlasy a nemal by sa
používať na vlasy siahajúce pod prsia.
Tento spotrebič dosahuje vysoké teploty a nie je vhodný na použitie na
syntetických vlasoch ani na predĺženie zo skutočných vlasov.
NÁVOD NA OBSLUHU
Upozornenie: Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do
priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti uší, očí, tváre a krku.
• Uistite sa, že sú vaše vlasy čisté, suché a bez stôp suchého šampónu, spreja
na vlasy, tužidla, vosku v spreji, tvarovacieho púdra alebo iných stylingových
prípravkov.
• Vlasy rozčešte tak, aby neboli strapaté, a rozdeľte ich na časti nepresahujúce šírku
3 cm tak, aby boli pripravené na styling.
• Posunutím tlačidla nastavte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov a zapnite
spotrebič.
• Vlasy vždy vkladajte do spotrebiča tak, aby otvorená časť komory na kučery bola
smerom k hlave. Ak máte dlhé vlasy, vložte ich do dolnej časti prístroja tak, aby
sa do komory dobre zaviedli. Príslušná časť vlasov musí byť rovná a umiestnená
úhľadne do stredu prístroja medzi rukoväte.
Upozornenie! Ak sa prístroj nepoužíva správne, môže v niektorých prípadoch
dôjsť k miernemu strapateniu. Ak dôjde ku strapateniu, najskôr prístroj vypnite
a prestaňte v pohybe prístrojom smerom od vlasov. Jemne rozmotávajte vlasy z
komory na kučery, pokým nebudú plne uvoľnené.
• Pevne stlačte rukoväte k sebe tak, aby sa vlasy vtiahli do komory na kučery.
• Držte spotrebič v pozícii, keď budú vlasy vtiahnuté do komory na kučery,
spotrebič začne pípať. Naďalej držte rukoväte zatvorené, pokým spotrebič
nevydá 4 rýchle po sebe idúce pípnutia na znamenie toho, že sa čas naplnil.
DÔLEŽITÉ! Ak po 4 rýchlych pípnutiach neuvoľníte vlasy zo spotrebiča, začne
pípať nepretržite a červený indikátor napájanie bude blikať dovtedy, pokým
rukoväte opäť neuvoľníte. Ak prístroj chcete ďalej používať, uvoľnite z neho vlasy
a používajte ho ako obvykle.
• Uvoľnite rukoväte a plynule presuňte spotrebič smerom od hlavy tak, aby sa
ukázali lokne.
• Pred úpravou vlasov ich nechajte vychladnúť.
• Rovnaký postup opakujte s každým prameňom vlasov.
• Po použití spotrebič vypnite prepnutím do polohy 0 a odpojte ho od zásuvky.
• Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
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Nastavenie ohrevu
Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu.
Na  hrubšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použitím sa odporúča vždy
vykonať test, aby bola zvolená správna teplota pre váš typ vlasov.
Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokým nedocielite
požadovaný výsledok.
Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:
0 = VYPNUTÉ
I = 185°C
II = 205°C
Automatické vypnutie
Tento spotrebič má na zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Ak
je spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak
chcete prístroj po uplynutí tejto doby ďalej používať, jednoducho ho prepnite do
polohy „0“ a potom opäť zvoľte teplotu, ktorá je vhodná pre váš typ vlasov.
Režim spánku
Ak spotrebič nepoužívate dlhšie ako 20 minút, teplota sa automaticky zníži asi na
150 °C. Ak chcete spotrebič potom používať, jednoducho zatvorte a opäť uvoľnite
rukoväte a spotrebič sa sám prepne na skôr zvolené nastavenie teploty.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je veľmi dôležité používať dodaný čistiaci nástroj na pravidelné čistenie komory
na kučery. Tak predídete usadzovaniu produktu a vytvárané kučery budú mať vždy
dokonalý tvar.
• Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, odpojený od zásuvky a vychladnutý.
• Čistiaci nástroj mierne navlhčite teplou vodou a slabým čistiacim prostriedkom
alebo mydlom.
• Nástroj vložte do dutiny komory na kučery a otáčajte ním okolo komory na
kučery tak, aby ste odstránili prípadné usadeniny.
• Skôr ako spotrebič začnete opäť používať, uistite sa, že dôkladne vyschol.
• Čistiaci nástroj je možné používať opakovane; zložte plstené vankúšiky, opláchnite
ich v teplej mydlovej vode a pred opätovným použitím ich nechajte vysušiť.
DÔLEŽITÉ! Spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutiny.
Ak chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie
uvedených krokov:
• Kábel spotrebiča neomotávajte okolo spotrebiča samotného, ale vytvorte z kábla
voľnú slučku vedenú pozdĺž spotrebiča.
• Nepoužívajte spotrebič, ak by kábel musel byť veľmi napnutý.
• Po použití kábel vždy odpojte od zásuvky.
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená,
že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so
všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte,
prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez
poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo
miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a
zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré
môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.
Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade
s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia,
bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto
zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o
správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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