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2434491 BLOG 

 
 
 
 

 

25mm nano-
keramická žehlička 

 
 

 
 
 

Návod k obsluze 

  
Konstantní samo nastavitelná teplota 
zaručuje dosáhnutí perfektních výsledků. 
Přístroj se vyznačuje výjimečnou 
funkčností, manipulací, lehkou hmotností a 
nízkou spotřebou el. energie.   
Nerozbitný plastový materiál poskytuje 
vysokou tepelnou ochranu. Zahřátí do 1 
minuty. Nano-keramické desky Vám 
zabezpečí maximální kvalitu při tvarování 
účesu, jsou jemné k vlasům a mají 
antistatické účinky. 
 
Uložte tento návod. 
Před použitím přístroje si přečtěte 
všechny pokyny. 
 
Použití 
1. Zkontrolujte, zdali je přístroj vypnutý, 

přepínač zapnutí a vypnutí musí být 
v poloze OFF 

2. Zapojte přístroj do el. sítě.  
Předtím než přístroj zapojíte do el. 
sítě zkontrolujte, zdali je napětí 
přístroje shodné s napětím v el. 
zásuvce.  

3. Zapněte přístroj přepnutím přepínače 
do polohy ON.   

    Nepokládejte zahřátý nebo zapojený 
přístroj na žádný povrch, citlivý na 
teplo nebo k vznětlivým předmětům. 

4. Začněte s tvarováním účesu 
5. Jakmile skončíte, vypněte přístroj – 

posunutím přepínače do polohy OFF.   
6. Vypněte přístroj z el. sítě.  

  
UPOZORNĚNÍ! 
1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti 

koupacích van, umyvadel nebo jiných 
nádob naplněných vodou. Nikdy 
nepoužívejte přístroj během koupání, ve 
vlhkých prostorech nebo nad umyvadlem 
či jinou nádobou naplněnou vodou. 

2.   Ujistěte se, že během používání 
zahřátého přístroje nepřijde kabel do 
kontaktu s horkými deskami.    

3.  Jestliže dojde k jakékoli poruše, vypněte 
přístroj a nesnažte se jej opravit. Musíte 
přístroj vrátit obchodníkovi, od něhož jste 
ho zakoupili, nebo podobně kvalifikované 
osobě, abyste eliminovali případná rizika. 

4.  Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru s 
ohledem na opotřebení a poškození, 
obzvlášť v místech, kde vstupuje do 
přístroje a kde se zapojuje do zásuvky. 

5.   Během úpravy vlasů držte přístroj za 
rukojeť. 

6.   Neberte přístroj mokrýma nebo vlhkýma 
rukama. 

7.   Nepoužívejte, přistroj s bosýma nohama  
8.   Nikdy nevytahujte šňůru z el. sítě 

taháním za ní nebo za samotný přístroj. 
9.   Tento přístroj není určen k používání 

malými dětmi či jinými nezpůsobilými 
osobami bez dozoru. Malé děti musí být 
pod dohledem, aby si s přístrojem 
nehrály. 

10. Před čištěním přístroj vypojte z el. sítě. 
 
Čištění 
Po každém použití vypojte přístroj z 
elektrické zásuvky a nechte ho ochladit. Při 
čištění otřete přístroj vlhkým hadříkem. 
V případě, že jsou desky víc znečištěné 
použijte k jejich očištění hadřík navlhčený 
alkoholem.  Před použitím se přesvědčte, že 
je přístroj úplně suchý. Udržujte zahřívané 
povrchy v čistotě, bez prachu, špíny a zbytků 
sprejů a gelů. 

  
Tento výrobek je opatřen značkou dle 
Evropské směrnice 200//96/EC o likvidaci 
použitých elektrických a elektronických 
zařízení. 
Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, 
pomůžete zamezit případným negativním 
následkům pro životní prostředí a lidské 
zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by 
se s výrobkem nevhodně zacházelo jako 
s odpadem. Tento symbol znamená, že s 
tímto přístrojem nesmí být 
nakládáno jako s odpadem 
z domácnosti. Měl by být 
předán na příslušné sběrné 
místo za účelem recyklace 
elektrických a elektronických zařízení.  
Chcete-li získat podrobnější informace o 
recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na 
obecní úřad, komunální služby nebo 
obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.   
 
 
 
ZÁRUKA A SERVIS 
Na váš přístroj značky MÜSTER je 
poskytována záruka s ohledem na závady 
při normálním používání po dobu 24 
měsíců od data prodeje pro domácí 
použití a 12 měsíců pro profesionální 
použití (pro zákazníky s přiděleným IČO). 
Pokud váš přístroj nepracuje uspokojivě 
kvůli závadě materiálu nebo provedení, 
bezplatně vám ho vyměníme. Stačí zanést 
přístroj zpět prodejci, od něhož jste ho 
koupili, spolu s platným dokladem o 
zakoupení. 
 
Další informace o řadě přístrojů 
MÜSTER a opravách mimo záruku 
můžete získat na adrese: 
BONITO CZ s.r.o. 
Pod Pekařkou 1/107 
147 00 Praha 4 
e-mail: info@bonito.cz 
 

 


