
S PLYNULÝM PROUDEM VYSOKOTLAKOVÉ PÁRY

PARNÍ UHLAZUJÍCÍ 
ŽEHLIČKA

UNIKÁTNÍ PARNÍ TECHNOLOGIE ŽEHLIČKY STEAMPOD
ZABRAŇUJE VYSUŠENÍ VLASŮ POČAS ŽEHLENÍ 
A NAVÍC JE DÍKY POUŽITÍ S PŘÍPRAVKY VLASOVÉ PÉČE 
STEAMPOD  HLOUBKOVĚ OBNOVUJE A VYŽIVUJE.

PLYNULÝ PROUD 
VYSOKOTLAKOVÉ PÁRY  
(3.5g/min. )
OKAMŽITÉ VYTVOŘENÍ PÁRY

ODEJÍMATELNÝ  
SEPARAČNÍ
HŘEBEN

CHLADNĚJŠÍ POVRCH
RUKOJETI PŘI PRÁCI
(O 11°C CHLADNĚJŠÍ
NEŽ STEAMPOD 1)

ZÁSOBNÍK NA VODU
ŽEHLIČKA STEAMPOD 
NA DOMÁCÍ POUŽITÍ

PLOVOUCÍ, 
EXTRA HLADKÉ 
A TVRZENÉ 
KERAMICKÉ PLÁTY 

5 STUPŇŮ 
NASTAVITELNÉ 
TEPLOTY JIŽ OD 140°C,
S TEPLOTNÍ PAMĚTÍ
(140°C - 210°C)

NOVÝ ERGONOMICKÝ 
DESIGN:

ÚTLEJŠÍ, LEHČÍ
PRO JEDNODUŠŠÍ 

A RYCHLEJŠÍ
NAROVNÁNÍ VLASŮ

SYSTÉM NA ČIŠTĚNÍ  
VODY (225 ML)

PROFESIONÁLNÍ 
ŽEHLIČKA STEAMPOD



PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA STEAMPOD 
SE SYSTÉMEM ČIŠTĚNÍ VODY

jedním tahem změní vzhled vlasů Vaší klientky a zároveň je 
chrání s optimálním respektem k vlasovému vláknu. Zanechává 
vlasy hladké a hebké na dotek a díky použití vlasových produktů 
Steampod dodá úžasnou texturu s dlouhodobým výsledkem. 

VYSOCE ÚČINNÝ OBNOVUJÍCÍ 
A VYHLAZUJÍCÍ KRÉM 
- PRO SILNÉ VLASY

 Aktivován parní žehličkou Steampod 
pro dosažení optimálního uhlazení 
a splývavého efektu vlasů. Díky 
technologii Pro-Keratin s obsahem 
ceramidů a kationických polymerů, 
napomáhá obnově vlasového vlákna 
a chrání ho bez zatížení během 
uhlazujícího procesu.
Použití: Naneste v malém množství do 
umytých a ručníkem vysušených vlasů 
a rovnoměrně rozdistribujte do délek 
a konečků. Přečešte a zlehka přesušte, 
potom upravte s použitím parní 
žehličky Steampod.
TIP: u velmi nepoddajných hustých 
vlasů začněte nejdříve redukováním 
jejich objemu pomocí fénu a kulatého 
kartáče postupujíc od kořínků.

STEAMPOD, ŽEHLIČKA NA DOMÁCÍ POUŽITÍ

jedním tahem změní vzhled vlasů a zároveň je 
chrání před vysušením. Zanechává vlasy hladké 
a hebké na dotek a díky použití vlasových 
produktů Steampod dodá úžasnou texturu 
s dlouhodobým výsledkem. 

VYSOCE ÚČINNÉ VYPLŇUJÍCÍ 
A VYHLAZUJÍCÍ MLÉKO 
- PRO JEMNÉ VLASY

Aktivované parní žehličkou 
Steampod pro dosažení optimálního 
uhlazení a pružného pohybu vlasů. 
Díky technologii Pro-Keratin 
s obsahem ceramidů a kationických 
polymerů, napomáhá obnově 
vlasového vlákna a chrání ho bez 
zatížení během uhlazujícího procesu.
Použití: Naneste v malém množství 
do umytých a ručníkem vysušených 
vlasů a rovnoměrně rozdistribujte do 
délek a konečků. Přečešte a zlehka 
přesušte, potom upravte s použitím 
parní žehličky Steampod. 
TIP: pro dokonale pružné uhlazení 
stačí množství lískového oříšku. 
U zcitlivělých vlasů nanášejte mléko 
nadvakrát, čímž zajistíte jejich 
lepší celistvost, potom vlasy před 
přesušením rozčešte.

HLOUBKOVĚ KONCENTROVANÉ SÉRUM PRO KRÁSNÉ 
KONEČKY VLASŮ 

- pro všechny typy vlasů. Aktivované parní žehličkou 
Steampod na ochranu vlasů a jejich závěrečné zkrášlení. 
Zaceluje konečky s nádherně splývavým efektem. 
Použití: Aplikujte na suché vlasy při finální úpravě. 
V dlaních zahřejte 2 kapky séra a rovnoměrně jej naneste 
na konečky. 
TIP: Abyste dosáhli intenzivního lesku vlasů, přidejte 
2 kapky séra k vyhlazujícímu mléku nebo krému před 
přesušením vlasů. Sérum můžete nosit s sebou v kabelce, 
a tak zkrášlovat svůj účes kdykoliv chcete.



VAROVÁNÍ

SERVIS

•  Přečtěte si podrobné instrukce v návodu k použití.
•  Nepoužívejte na umělé vlasy (prodloužené...).
•  Nepřidávejte žádné látky do vody  

(žádné produkty, žádné esenciální oleje).
•  Než začnete Steampod používat vložte filtr do 

zásobníku na vodu.
•  Vždy vyjměte zásobník na vodu z podstavce při 

jeho plnění.
•  Nepoužívejte Steampod poblíž umyvadla nebo 

jiných zařízení s vodou.

Servis provádí servisní centrum Rowenty:

Vladimír Vogel TELUX
Okružní 812, 
Týniště nad Orlicí, 517 21

Mobil: 736 670 126, 
Telefon: 494 371 116
E-mail: telux@teluxtyniste.cz

Dopravu do servisu hradí kupující. 
Dopravu zpět hradí servis. Doba vyřízení 
záruční opravy je 7 pracovních dní od 
doručení do servisu.

1)  Vyjměte filtr ze sáčku, odstraňte červenou 
krytku z jeho horní části a vložte filtr do 
zásobníku na vodu.

2)  Vyjměte zásobník z podstavce a naplňte ho 
vodou.

3)  Zapojte Steampod do eletřiny, stlačte 
tlačítko on/off po dobu 4 sekund a Steampod 
zapněte.

4)  Vyberte vhodnou teplotu plátů pomocí 
tlačítek +/-.

PRVNÍ POUŽITÍ

1)  Vždy se ujistěte, že úroveň vody v nádrži je 
nad indikátorem minima.

2)  Stlačte tlačítko on/off po dobu  
4 sekund a Steampod zapněte.

3)  Vyberte optimální teplotu pomocí tlačítek +/-.
4)  Po 5 sekundách je nastavená teplota 

uzamčena na displeji se objeví symbol zámku. 
Pokud chcete změnit teplotu, stlačte tlačítko 
+/- po dobu pár sekund.

5)  Steampod se automaticky vypne, pokud není 
používán po dobu delší než 1,5 hodiny.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

FILTR
Životnost filtru je přibližně 6 měsíců. Filtr musí být 
vyměněn, pokud se zbarví do modra.
Steampod je dodáván s jedním filtrem. Náhradní 
filtr je možné objednat u obchodního zástupce.

filtr je funkční

filtr vyschl a je nutné ho ponořit do vody

filtr musí být vyměněn

NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKY

Podívejte se na instruktážní video
na našem YouTube kanálu.
www.youtube.com/lpczsk

NA STEAMPOD JE POSKYTNUTA 
ZÁRUKA 2 ROKY.



KROK 1 - MYTÍ

1)  Vlasy umyjte šamponem Liss Unlimited 
nebo jiným šamponem ze Série Expert. 
Vlasy opláchněte.

2)  Aplikujte masku Liss Unlimited nebo 
jinou masku ze Série Expert. Vlasy 
opláchněte.

3) Vlasy vysušte ručníkem.

GLAMOUR VLNY

Natočte vlasy kolem 
Steampodu a vytvořte 
jemné vlny.

VLNITÝ LOOK

Pomalu otáčejte pláty 
dovnitř a ven, abyste 
docílili pružného účesu.

ROVNÝ LOOK

Vlasy uhlaď te od 
kořínků až po konečky. 
Pohybujte Steampodem 
pomalu, abyste 
maximalizovali kontakt 
vlasů s pláty.

KROK 2 – APLIKACE PRODUKTŮ 
STEAMPOD

1)  Aplikujte vyplňující mléko pro jemné 
vlasy, nebo obnovující krém pro silné 
vlasy v malém množství velikosti 1 až 
2 lískových oříšků.

2)   Vlasy přečešte a vysušte na 80 – 100%
3)  Aplikujte ochranné sérum do konečků.
4)  Vlasy uhlaď te pomocí 1 až 2 pomalých 

přežehlení každé sekce.

STEAMSTYLE – SLUŽBA V SALONĚ

FINÁLNÍ STYLING

OBJEVTE MOŽNOSTI POUŽITÍ  
PARNÍ ŽEHLIČKY STEAMPOD

JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TEPLOTU
TEPLOTA TYP VLASŮ

NOVĚ!
140 °C

VELMI ZCITLIVĚLÉ / KŘEHKÉ / LÁMAVÉ
Opakované barvení
Melíry
Předzesvětlení

Novinka: nízká teplota, ideální pro péči o nejzcitlivělejší vlasy.  
Ideální pro šetrný výsledek a přirozený pohyb vlasů.

170 °C PŘÍRODNÍ / JEMNÉ / ZCITLIVĚLÉ
Barvené
Melíry
Předzesvětlení

180 °C - 200 °C PŘÍRODNÍ / MÍRNĚ ZCITLIVĚLÉ / BARVENÉ

210 °C PŘÍRODNÍ / SILNÉ / VELMI ODOLNÉ



NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA VODU
Před každým plněním vyjměte vysunutím 
zásobník z podstavce, nadzvedněte plnící 
záklopku a naplňte zásobník na vodu, až na 
maximální hladinu. Zásobník vložte nazpět.

ZAPOJTE PŘÍSTROJ DO ELEKTŘINY
Po zapojení, stiskněte dlouze tlačítka on/
off. Po zapnutí se LCD displej automaticky 
aktivuje.

ZVOLTE OPTIMÁLNÍ TEPLOTU PRO TYP 
UPRAVOVANÝCH VLASŮ
Teplotu nastavte tlačítky +/-. 

ZAČNĚTE S ŽEHLENÍM
Přejeď te pomalým pohybem jednou pramen 
vlasů. Pokud máte silné vlasy, přejeď te 
pramen dvakrát.

PRVNÍ POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ŽEHLIČKY
NA DOMA

V přístroji by se měla používat měká, 
demineralizovaná voda. Pokud se nebudete 
řídit tímto doporučením, dojde ke snížení 
účinnosti Vašeho přístroje. Na zanesení 
přístroje vodním kamenem způsobené 
používáním tvrdé vody se nevztahuje záruka.

POZOR! Do zásobníku na vodu 
nepřidávejte žádné přísady.

JAKOU VODU POUŽÍVAT FUNKCE UZAMČENÍ TEPLOTY

Jestliže nastavíte teplotu, po 5 vteřinách 
přejde přístroj do režimu LOCK AUTO, kdy 
uzamkne Vaše nastavení teploty a zamezí tak 
neúmyslnému stisknutí tlačítek. Funkci zrušíte 
opět stisknutím +/-.

POZOR! Nedojde-li do 1 hodiny k manipulaci, 
přístroj přejde do režimu spánku.

JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TEPLOTU
TEPLOTA TYP VLASŮ

NOVĚ!
140 °C

VELMI ZCITLIVĚLÉ / KŘEHKÉ / 
LÁMAVÉ
Opakované barvení
Melíry
Předzesvětlení

Novinka: nízká teplota, ideální pro péči 
o nejzcitlivělejší vlasy. Ideální pro šetrný 
výsledek a přirozený pohyb vlasů.

170 °C PŘÍRODNÍ / JEMNÉ / ZCITLIVĚLÉ
Barvené
Melíry
Předzesvětlení

180 °C - 200 °C PŘÍRODNÍ / MÍRNĚ ZCITLIVĚLÉ / 
BARVENÉ

210 °C PŘÍRODNÍ / SILNÉ / VELMI ODOLNÉ

SERVIS

Servis provádí servisní centrum 
Rowenty:

Vladimír Vogel TELUX
Okružní 812, 
Týniště nad Orlicí, 517 21

Mobil: 736 670 126, 
Telefon: 494 371 116
E-mail: telux@teluxtyniste.cz

Dopravu do servisu hradí kupující. 
Dopravu zpět hradí servis. Doba 
vyřízení záruční opravy je 7 
pracovních dní od doručení do 
servisu.

NA STEAMPOD 
JE POSKYTNUTA 
ZÁRUKA 2 ROKY.



POSTUP PŘI ŽEHLENÍ DOMA

ROZMANITÝ LOOK DÍKY STEAMPODU

POZOR! ŽEHLIČKU 
POUŽÍVEJTE S PÁROU 

AKTIVOVANÝMI 
PRODUKTY STEAMPOD.

1)   Umyjte si vlasy.
2)   Na velmi citlivé vlasy naneste vhodnou 

oplachovací péči (např. Liss Unlimited 
masku).

3)  Opláchněte a pročešte.
4)  Vlasy vysušte ručníkem.
5)   Na vlasy naneste přípravek Steampod 

a vetřete ho po celé délce vlasů a do 
konečků.

6)  Vlasy pročešte.
7)   Vlasy vysušte fénem.
8)   Hřebenem utvořte tenký pramen vlasů 

(několik cm), pročešte ho a umístěte 
mezi pláty.

9)  Vlasy mezi pláty pevně sevřete.
10)  Nechte přístroj pomalu klouzat od 

kořínků ke konečkům, aby pára mohla 
dobře proniknout do středu pramene.

GLAMOUR VLNY

Natočte vlasy kolem 
Steampodu a vytvořte 
jemné vlny.

VLNITÝ LOOK

Pomalu otáčejte pláty 
dovnitř a ven, abyste 
docílili pružného účesu.

ROVNÝ LOOK

Vlasy uhlaď te od 
kořínků až po konečky. 
Pohybujte Steampodem 
pomalu, abyste 
maximalizovali kontakt 
vlasů s pláty.

DÍKY STEAMPODU DOSÁHNETE 
ZDRAVÝCH A UHLAZENÝCH VLASŮ, 

SCELENÝCH KONEČKŮ, ZRCADLOVÉHO LESKU 
A INTENZIVNÍ VÝŽIVY.

MÁTE SNÁZE UPRAVITELNÉ VLASY AŽ PO DOBU 3 UMYTÍ.

Vysoce účinný obnovující 
a vyhlazující krém 
- pro silné vlasy

Hloubkově 
koncentrované 
sérum pro krásné 
konečky vlasů 
-  pro všechny typy 

vlasů

Vysoce účinné vyplňující 
a vyhlazující mléko 
- pro jemné vlasy


