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AS970E
Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
POUŽITIE
• Uistite sa, že vlasy sú na 80 % suché a vyčesané, aby neboli strapaté.
Vlasy rozdeľte na sekcie pripravené pre styling.
• Pripevnite zvolený kefový nástavec na vzduchový valec.
• Posunutím prepínača do polohy „I“ alebo „II“ zapnete prístroj a zvolíte nastavenie
teploty vhodné pre váš typ vlasov.
• Po použití prepnite prepínač do polohy „0“, aby sa prístroj vypol, a odpojte ho od
elektrickej siete.
• Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
Rotačný 50 mm nástavec s mäkkými štetinami
• Aby sa hlava kefa otáčala, stlačte a podržte tlačidlá označené << a >>, čím sa
hlava kefy bude otáčať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových
ručičiek.
• Umiestnite styler ku korienkom a pohybujte stylerom smerom dole po vlasoch.
• Začnite otáčať kefou od hlavy stlačením a podržaním príslušného tlačidla pre
otáčanie.
• Pritom pohybujte kefou proti otáčaniu a ťahajte ním smerom dole. Tým sa vytvorí
napätie v danej sekcii vlasov.
DÔLEŽITÉ! Skôr ako ovládnete túto techniku, môže to zabrať niekoľko pokusov.
Pokiaľ sa kefa otáča veľmi rýchlo, jednoducho uvoľnite rotačné tlačidlo a uvoľnite
ju z vlasov.
• Hneď ako dosiahnete konca sekcie vlasov, pokračujte v otáčaní kefy tak, aby sa
konce zatočili dole.
• Tento postup opakujte pri každej sekcii vlasov.
38 mm kefa s tuhými štetinami
• Hlavu kefy umiestnite pod sekciu vlasov, čo najbližšie ku korienkom.
• Pri úprave pomocou kefy zdvihnite vlasy od korienkov.
• Pohybujte stylerom smerom dole ku končekom vlasov.
• Tento postup opakujte pri každej sekcii vlasov.
Rovnacia kefa
• Umiestnite rovnací nástavec pod danú sekciu vlasov, čo najbližšie ku korienkom,
rovnacím hrebeňom smerujúcim od hlavy.
• Použite druhú ruku, aby sa daná sekcia vlasov napínala proti hlave kefy, pokým
vlasy nepreniknú rovnacou kefou.
• Jemne kĺžte rovnacou kefou skrz sekciu vlasov, pokým nedosiahnete končeky.
• Tento postup opakujte pri každej sekcii vlasov.
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Plochá kefa
• Hlavu kefy umiestnite pod danú sekciu vlasov čo najbližšie korienkom tak, aby
štetiny smerovali od hlavy.
• Druhou rukou ťahajte sekciu vlasov natiahnutú proti hlave kefy, aby štetiny
prenikli vlasmi.
• Kefou jemne kĺžte po vlasoch. Keď sa hlava kefy blíži ku končekom, otočte hlavu
kefy tak, aby sa vytvorili ostré končeky vlasov.
• Tento postup opakujte pri každej sekcii vlasov.
Nastavenie teploty
K dispozícii sú 2 nastavenia teploty a chladné nastavenie. Posunutím prepínača do
prvej polohy vyberte chladné nastavenie „*“, do druhej polohy pre strednú teplotu
„I“ a do tretej polohy pre vysokú teplotu „II“.
Upozornenie: Pokiaľ máte krehké, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite
nižšie nastavenie teploty. Pri hrubších vlasov použite vyššie nastavenie teploty.
Výmena nástavcov
• Pokiaľ chcete pripevniť hlavu kefy, položte ju na telo prístroja a zasuňte ju dole.
• Zaistite hlavu kefy na mieste posunutím spínača na hornej časti kefy do
uzamknutej polohy.
• Pred vybratím hlavy kefy sa uistite, že je spínač na hornej strane hlavy kefy v
otvorenej polohe.
• Opatrne vysuňte hlavu kefy smerom hore a z jednotky, aby ste ju mohli vybrať.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa nižšie
uvedených krokov:
Všeobecne
• Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý. Vonkajšiu časť prístroja
vyčistite vlhkou handričkou. Pred použitím sa uistite, že sa do prístroja nedostala
žiadna voda, a že je celkom suchý.
• Neomotávajte prívodný kábel okolo prístroja, kábel zmotajte voľne vedľa
prístroja.
• Nepoužívajte prístroj s napnutým káblom.
• Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Čistenie filtra
• Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
• Pevne uchopte rukoväť prístroja, zdvihnutím otvorte filter z drážok pri objímke
kábla, čo umožní otvorenie zadného filtra.
• Mäkkou kefkou vyčistite z filtra všetky vlasy a iné nečistoty.
• Opäť vložte zadný filter zatvorte kryt.
4

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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