
                                                       CERA DEEPWAVER

Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto nového stylingového výrobku ! K Vaší plné spokojenosti při používání tohoto přístroje 
Vás žádáme o přečtení následujícího návodu k použití :

Důležité bezpečnostní upozornění                                                                                                                                                                 
při používání elektrického zařízení, obzvláště za přítomností dětí, musí být důsledně dodržovány následující bezpečnostní 
předpisy :

Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vody                                                                                                                                               

Pro bezpečné použití : prosíme, dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení Vaší bezpečnosti !

 přístroj smí být používán pouze k účelu popsanému v tomto návodu. Používejte pouze výrobcem doporučené 
příslušenství  

 nikdy nepoužívejte přístroj v koupelně, vedle umyvadla, ve vaně, nebo v blízkosti vody. Přístroj nikdy nenamáčejte 
do vody a vyvarujte se jeho styku s vodou !

 před použitím zkontrolujte nejprve jeho stav a funkce. V případě jeho poškození – jak samotného přístroje nebo 
síťového kabelu – přístroj nepoužívejte !  Informujte se u odborného opraváře, nebo u Vašeho prodejce. K tomuto 
přístroji nejsou dodávány žádné náhradní díly.

 Mějte stále na paměti , že Váš stylingový přístroj je při použití velmi horký. Buďte opatrní a nedotýkejte se žádných 
horkých částí přístroje

 přístroj po použití vždy vypněte a nenechávejte ho volně bez dozoru. Při čištění, nebo pří výměně příslušenství 
vždy vytáhněte kabel ze síťové zásuvky

 nepoužívejte spreje a ostatní stylingové pomůcky v blízkosti přístroje. Nikdy nestříkejte spreje přímo na přístroj

Údržba a skladování  :                                                                                                                                                             

tento stylingový přístroj je kvalitní výrobek. S pravidelnou údržbou a  s pozorností Vám bude přístroj spolehlivě, bezpečně      
a dlouhodobě sloužit. K tomu však dodržujte následující upozornění :

 nepřibližujte síťový kabel k tepelným zdrojů
 horké části přístroje nesmí přijít do styku s hořlavými materiály nebo s povrchem, který není odolný proti 

zvýšeným teplotám
 před uskladněním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout. Síťový kabel ukládejte způsobem, jakým byl uložen 

v originálním balení. Kabel nikdy nenamotávejte na přístroj a  zabezpečte ho tak , aby nemohlo dojít k jeho 
„zlámání“ nebo poškození

 přístroj nikdy nepřenášejte za kabel
 přístroj skladujte tak, by nemohl spadnout na tvrdý povrch, nebo do vody

Návod k použití :

 připojte přístroj k síťovému zdroji pouze v případě použití
 pro perfektní stylingový výsledek by se měl přístroj nahřívat 1 – 2 minuty 
 nastavte si individuálně svojí teplotu
 po použití kovové části nechte vychladnout a navlhčeným hadříkem je pak otřete

Styling :

1. používejte na čisté a vysušené vlasy
2. vlasy rozdělte na jednotlivé prameny
3. začínejte se spodními prameny. Jednoduše pramen uzavřete mezi tepelnou část a páku a nechte 10-15 sekund

uzavřené. Začínejte od zadu ke špičce. Pro přirozený vzhled začínejte 6 – 8 cm od kořínků vlasů
4. když jsou spodní prameny kompletně hotové, pokračujte vrchními, až dosáhnete požadovaného vzhledu
5. eventuelně načechrejte vlny rukou


