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RS035E
Najskôr si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
DÔLEŽITÉ!
• Tento prístroj bol špeciálne navrhnutý tak, aby dosahoval veľmi vysoké teploty
pre dosiahnutie rýchleho a dokonalého zvlnenia.
• Nechajte natáčky vychladnúť, pokým nie je ich aplikácia do vlasov komfortná.
Pokiaľ tak neurobíte, môže to mať za následok miernu bolesť.
• Vždy dbajte na to, aby sa natáčky nedostali do priameho kontaktu s pokožkou
hlavy.
NÁVOD NA POUŽITIE
• Položte natáčky na rovný a teplu odolný povrch. Neotvárajte uzáver.
• Zapnite prístroj prepnutím do polohy I a otočením kolieska vyberte požadované
nastavenie teploty.
• Jedna z natáčok má na sebe indikátor teploty. Indikátor sa sfarbí z červenej farby
do biela, tým je označené dosiahnutie optimálnej teploty a to, že sú natáčky
pripravené na použitie. Otvorte uzáver a začnite s úpravou vlasov.
• Prečešte vlasy, aby neboli strapaté. Rozdeľte ich na sekcie a vyberte natáčku.
Natáčky môžu byť použité na vlhké aj suché vlasy.
Poznámka: Zapnutie prístroja automaticky aktivuje iónovú technológiu.
Uvoľňovanie iónov z portov vytvára mierny bzučivý zvuk.
• Umiestňujte natáčky od hornej časti hlavy smerom ku krku.
• Stred natáčky bude horúci. Držte natáčky za konce pre natočenie vlasov.
Nedotýkajte sa miest, ktoré sa nahrievajú, na ktorých sú natáčky umiestnené.
• Dbajte na to, aby horúci povrch prístroja neprišiel do priameho kontaktu s kožou,
predovšetkým v oblasti uší, očí, tváre a krku.
• Vezmite časť vlasov na šírku natáčky a začnite okolo nej od končekov obmotávať
napnuté vlasy. Držte natáčku v správnom smere k hlave pre dosiahnutie
rovnomerných vĺn.
• Pripevnite natáčku jedným zo štipcov alebo kovových pinet. Pokiaľ používate
kovové pinety, pripevnite ich nad natáčkou skrz vlasy a smerom od vás.
• Opakujte na každú sekciu, pokým nepoužijete všetky natáčky.
• Prístroj vypnete prepnutím do polohy 0 a odpojením zo zásuvky.
• Hneď ako natáčky vychladnú, vyberte ich z vlasov. Jemne podržte natáčku v ruke
a druhou rukou odoberte štipec alebo kovovú pinetu. Pomaly odvíjajte natáčku
a dávajte pozor, aby ste neťahali za vlasy. Hneď ako je z vlasov natáčka odobratá,
nechajte vlasy voľne rozpustené.
• Nechajte vlasy celkom vychladnúť, aby sa mohli zvlniť, a potom ich upravte.
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• Hneď ako prístroj vychladne, umiestnite všetky štipce a natáčky späť do balenia a
uzatvorte.
• Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.
Nastavenie ohrevu
Otočením kolieska nastavte požadovanú teplotu. Pokiaľ máte slabé, jemné,
odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre hrubšie vlasy použite
vysokú teplotu.
Pripevnenie natáčok
Tento prístroj obsahuje 20 natáčok v 3 veľkostiach: 6 malých (19 mm), 6 stredných
(26 mm) a 8 veľkých (32 mm).
Pre pripevnenie natáčok na mieste použite super štipce alebo kovové pinety.
Balenie obsahuje 3 veľkosti pinet zodpovedajúcich veľkosti každej natáčky.
Automatické vypnutie
Tento prístroj má pre zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia.
Pokiaľ je prístroj zapnutý nepretržite dlhšie ako 72 minút, automaticky sa potom
vypne. Pokiaľ chcete prístroj aj po tomto čase ďalej používať, jednoducho
tlačidlom pre zapínanie/vypínanie zapnite napájanie.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pokiaľ chcete prístroj uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov
nižšie:
• Prívodný kábel neomotávajte okolo prístroja, ale vytvorte z kábla voľnú slučku
vedenú pozdĺž prístroja.
• Nepoužívajte prístroj, pokiaľ by kábel musel byť veľmi napnutý.
• Po použití prístroj vždy odpojte zo zásuvky.
• Prístroj vždy uchovávajte uzatvorený, aby ste ho chránili pred prachom.
• Prístroj vždy odpojte, pokiaľ ho nepoužívate alebo ho budete čistiť.
• Pokiaľ chcete natáčky vyčistiť, použite vlhkú handričku a jemný čistiaci
prostriedok.
Natáčky vyčistite od akýchkoľvek nečistôt.
• Vysušte ich a nechajte ich 1 až 2 hodiny vyschnúť pred opätovným použitím, aby
boli úplne suché.
• Súpravu pre úpravu vlasov uchovávajte mimo dosahu detí na suchom mieste.
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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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