Styler a žehlička na vlasy
COMBGLIDER EL-8769
CZ - Návod na používání

Lze použít na rovné i kudrnaté vlasy

Děkujeme Vám za zakoupení žehličky na rovnání vlasů COMBGLIDER
EL8769. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod pro použití.
Pokyny si bezpečně uschovejte a předejte je všem dalším uživatelům.
Vyobrazení produktu, charakteristiky odpovídajících produktů a terminologie uvedená v návodu jsou určeny pouze jako vzor. Pro konkrétní
použití uživateli slouží vlastní fyzický předmět.

Bezpečnostní opatření

Návod na používání obsahuje bezpečnostní opatření a pokyny, jak správně produkt
používat. Proto si prosím pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je, abyste zabránili
poškození a rizikům, k nimž by mohlo dojít následkem nesprávného používání. Tento
produkt je určen pro individuální použití, a nikoli pro používání větším počtem osob
v rámci provozovny. Všechny bezpečnostní pokyny jsou určeny pro zajištění Vaší
bezpečnosti.
Pozor!
Výstražný symbol tohoto upozornění upozorňuje na možnost rizika v daných podmínkách. Není-li riziku včas zabráněno, může dojít k vážnému zranění nebo dokonce
usmrcení. Dodržujte prosím pokyny na ochranu zdraví uvedené v tomto upozornění.
Upozornění!
Označení tohoto upozornění upozorňuje na možnost rizika v daných podmínkách.
Toto riziko může mít za následek úraz nebo materiální škodu. Dodržujte prosím
pokyny na ochranu zdraví uvedené v tomto upozornění.

Upozornění!
• Přístroj smí být používán, pouze když je zapojen do uzemněné zásuvky střídavého
proudu.
• Nepokládejte kabel na ostré hrany ani ho nepřipínejte sponou ani na něj nic
nezavěšujte. Kabel musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vysoké
teploty a vlhka.
• Je nutno zabránit kontaktu přístroje se zápalnými látkami, protože teplota přístroje
může dosáhnout až 200°C.
• Přístroj nesmí být zakryt žádným materiálem.
• Žehlicí část hřebenu nesmí být připínána k žádným předmětům. Po ukončení
provozu přístroje nebo je-li přístroj po určitou dobu v klidu, odpojte přístroj ze zdroje
energie a nechte jej vychladnout.
• Nepokládejte přístroj nebo kabel na horké plochy, například na vařič nebo
podobné předměty nebo otevřený oheň.
• Je-li přístroj v provozu, nepokládejte jej na měkkou podložku nebo na koberec.

Bezpečnostní pokyny během provozu
přístroje
• Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré ruce nebo jste-li blízko vany, koupeny nebo
napuštěného umyvadla. Spadne-li přístroj následkem nepozornosti do vody, kabel
okamžitě odpojte ze zdroje energie.
Pokud je přístroj připojen ke zdroji energie, nikdy se nezdržujte v blízkosti nádob
s vodou nebo zdrojů vody.
• Během používání přístroje jsou zuby hřebenu velmi horké. Pokud je přístroj připojen ke zdroji energie, nedotýkejte se zubů hřebenu rukou ani nedržte ruce blízko
zubů hřebenu. Zabraňte jakémukoli kontaktu horkých částí přístroje s pokožkou
a očima. Je-li přístroj ještě horký, nemanipulujte s ním.
• Před použitím přístroje nesmí být na vlasy aplikována žádná hořlavá látka, například spray na vlasy, tvarovací pěna atd. Při kontaktu s horkým hřebenem přístroje by
se taková látka mohla vznítit.
• Přístroj lze užívat pouze na suché přirozené vlasy, nikoli na umělé. Je-li přístroj
horký, nedotýkejte se zubů hřebenu.

Tipy:
Při použití žehličky na vlasy musí vlasy být suché; v opačném případě nedosáhnete
požadovaného tvarovacího účinku.

Popis součástí

Zuby hřebenu zahřívání
pro rovnání vlasů

Ukazatel úrovně teploty
(6 úrovní)
Zvýšení teploty “+”
Snížení teploty “-”
Spínač

Držadlo

Zakončení kabelu
s otáčením o 360°

Postup pro úpravu rovných vlasů
Krok 1

Vlasy si umyjte a osušte a potom důkladně učesejte (nepoužívejte žádný spray, prostředky na tvarování nebo jiné chemické prostředky péče o vlasy), potom si kolem krku omotejte
ručník, abyste zabránili případnému popálení pokožky.

Krok 2

Zasuňte zástrčku do zásuvky, zapněte stisknutím tlačítka
„Power”, a přístroj pak bude na úrovni 4 (standardní režim).

Krok 3

Stiskněte “+” nebo “-” a zvolte různé úrovně podle různých
typů vlasů.

Krok 4

Při zahřívání se zapne světlo LED odpovídající úrovně. Po
dosažení nastavené teploty bude světlo LED rozsvíceno déle.

blikání
nepřerušované
světlo

Krok 5

Když je světlo LED pro nastavení úrovně rozsvíceno, uchopte
přístroj za držadlo a přitom dodržujte bezpečnou vzdálenost
mezi přístrojem a pokožkou a očima.

Krok 6

Rozdělte vlasy rovnoměrně do pramenů, uchopte je a nadzvedněte, a vložte připravený pramen vlasů do zubů hřebenu,
a to u kořínků vlasů.

Krok 7

Hladce sjíždějte směrem dolů od kořínků ke konečkům vlasů.
Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného
tvaru vlasů.

Krok 8

Po ukončení úpravy přístroj vypněte tlačítkem „Power”. Vlasy
po vychladnutí upravte hřebenem.

Postup pro zkadeření vlasů
Pro úpravu zkadeření vlasů směrem nahoru postupujte podle
kroků 1-6 pro rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte je kolem
hřebenu směrem nahoru, podržte 3-5 sekund u konečků vlasů
a tento postup 3x opakujte.

Pro úpravu zkadeření vlasů směrem dovnitř postupujte podle
kroků 1-6 pro rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte je kolem
hřebenu směrem dovnitř, podržte 3-5 sekund u konečků vlasů
a tento postup 3x opakujte.

Po ukončení úpravy přístroj vypněte tlačítkem „Power”.
Vlasy po vychladnutí upravte hřebenem.

Přístroj vypněte.
Upozornění: Přístroj má inteligentní zařízení, je vysoce výkonný a je úsporný
ve spotřebě energie. Poté, co je přístroj v provozu 20 minut, automaticky se sám
vypne. Má-li být znovu uveden do provozu, stiskněte tlačítko „Power” pro
znovuspuštění.

Nastavení teploty

Standardním počátečním režimem přístroje je úroveň 4. Teplotu lze nastavit stisknutím
“+” pro zvýšení teploty nebo “-” pro snížení teploty.
Když je teplota nastavena, rozsvítí se kontrolka odpovídající úrovně. Když teplota
dosáhne nastavené hodnoty, přejde kontrolka úrovně z blikání na stálé světlo.

Volba úrovně teploty

Úroveň 1, asi 130°C, určena
pro první použití žehličky na
rovnání vlasů nebo na měkké
a tenké vlasy.
Úroveň 3/ Úroveň 4,
asi 160°C/175°C, typ
vlasů: běžné a mírně
zkadeřené vlasy.

Úroveň 2, asi 145°C, typ vlasů:
blond vlasy, odbarvované nebo
barvené vlasy.
Úroveň 5/ Úroveň 6,
asi 190°C/200°C, typ
vlasů: silné, zkadeřené
a hrubé vlasy.

Pozor!
• Při prvním používání přístroje se může objevit slabý zápach spáleniny nebo mírný
opar, který může vzniknout následkem svárů nebo olejových skvrn na kovových
částech přístroje a který během pár sekund zmizí. Toto je normální jev, a přístroj lze
bez obav používat.
• Je-li teplota nastavena příliš vysoko, může dojít ke spálení vlasů!
• Zvolte vhodnou teplotu a přístroj používejte podle svého typu vlasů, jinak může
dojít k vysušení vlasů nebo ve vážnějším případě k popálení.

Čištění a údržba

• Neukládejte přístroj ve vlhkém prostředí. Neukládejte přístroj do myčky na nádobí
nebo mikrovlnné trouby.
• Odpojte přístroj ze zdroje energie před čištěním.
• Zabraňte ponoření přístroje do vody.
• Nepoužívejte ostrý nebo korozivní prostředek na mytí s těkavým ředidlem.
• Na čištění přístroje použijte měkký vlhký hadřík a osušte měkkou suchou látkou!

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
* Vyobrazení výrobku a uvedení odpovídajících vlastností výrobku i terminologie
použitá v návodu na používání slouží pouze jako vzor.
* Vzhledem k zásadě stále zlepšovat naše výrobky naše společnost vyhrazuje právo
změnit technické parametry výrobku bez předchozího oznámení.

