
label.m Advanced Pro Triple Barrel Waver 25mm/Kulma na trojvlnu průměr 25mm

S
kutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

 Barel je pokrytý vrstvou turmalínu a keramiky – zajišťuje 100% výsledek bez statické elektřiny
 LCD indikátor
 Rychlé zahřátí na maximální teplotu 220 °C
 Signalizace zahřátí na požadovanou teplotu
 Regulovatelná teplota 80 °C – 210 °C
 Uzamykatelný mechanismus 
 3m otočná napájecí šňůra
 Gumové madlo – měkké, příjemné na dotek
 Přepínač ON (zapnuto)/OFF (vypnuto)

 
- Před prvním zapnutím přístroje pečlivě přečtěte instrukce a pro další použití je uschovejte na bezpečném místě

Vlastnosti
 Nastavitelná teplota zajišťuje všestranné využití pro všechny typy vlasů.
 Zabudovaný mikropočítač umožňuje jednoduše a přesně nastavit teplotu. 
 Barel je pokrytý vrstvou turmalínu a keramiky – zajistí tak styling Vašich vlasů s profesionálními výsledky.
 Vrstva turmalínu a keramiky eliminuje statickou elektřinu, rovnoměrně distribuuje teplo po celé délce vlasu – zanechává tak vlasy hladké, lesklé a zdravé.
 Profesionální, lehká konstrukce s ergonomickým designem pro snadné použití.
 3 metrová otočná napájecí šňůra. 

Specifikace
Napětí:   AC110V—240V
Výkon: 65W
Teplotní rozsah: 80—220 °C

Návod k     použití
Upozornění – nepoužívejte příliš blízko u hlavy, hrozí riziko spálení.

 Zapojte přístroj do zásuvky – napětí musí odpovídat spotřebiči.
 Pro odemknutí/otevření stiskněte rukověť a uvolněte svorku. Pro opětovné uzamčení/uzavření stiskněte rukověť a svorku přetáhněte přes okraj madla, až 

zapadne do drážky.
 Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na rukověti až se objeví nastavená teplota. 
 Stiskněte tlačítko “+” pro zvýšení teploty nebo “-” pro snížení teploty a nastavte požadovanou teplotu. Číslo na displeji bliká a mění se – barel se nastavuje do 

požadované teploty. Když číslo přestane blikat – přístroj je připraven k použití a nastaven do požadované teploty.
 Pro ukončení používání stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na rukověti až se objeví “OFF” – přístroj se vypne. Poté vypojte přístroj ze zásuvky. Vždy 

vypojujte přístroj ze zásuvky, pokud ho aktuálně nepoužíváte.

Tipy pro styling
Vyberte pramen vlasů a vložte ho mezi desky a stlačte. Sečkejte pár sekund a pramen uvolněte. Na konečky použijte nižší teplotu než na střední délky. Začněte u kořínků a
postupujte ke konečkům. Nechte vlasy vychladnout, poté stylujte. Zvlněné prameny nerozčesávejte, vlny by se narovnaly.

Pro první použití doporučujeme začít na nižší teplotě a postupně ji zvyšovat do správné teploty pro Vaše vlasy. Návod – pro jemnější vlasy používejte nižší teplotu, pro
silnější vlasy a hůře upravitelné vlasy používejte střední a vyšší teplotu.

Čistění a údržba
 K udržení optimálního výkonu je doporučeno pravidelně čistit barel a zbavovat je od zbytků stylingových přípravků.
 Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý, odpojený od sítě a již vychladl.
 Použijte vlhký hadřík nebo vlhký ubrousek, jemně otřete povrch barelu a odstraňte zbytky stylingových přípravků.
 Před použitím barel vysušte.

Zapamatujte si – čištěním horkého přístroje pomocí suchého hadříku se mohou zbytky stylingu hůře odstraňovat.

Uchovávání
 Přístroj vždy uchovávejte na suchém místě.
 Neomotávejte napájecí kabel okolo barelu nebo rukověti. Pokud tak učiníte, můžete napájecí kabel poškodit.
 Pokud dojde k  poškození  napájecího kabelu,  abyste  zabránili  nebezpečí,  vraťte přístroj  v  místě,  kde jste jej  koupili.  Napájecí  kabel  byste  měli  pravidelně

kontrolovat před každým použitím.



Euro adaptér
Tento spotřebič je vybavený dvěma zástrčkami, což znamená, že může být používán jak v UK, tak v Evropě. Pokud je spotřebič používán v Evropě, musí být adaptér
odstraněn.
K odstranění adaptéru vyšroubujte jediný šroubek na jeho spodní části a vyklopte ji směrem od sebe. Zástrčku se dvěma kolíčky vytáhněte z adaptéru a můžete ji
hned použít. Uschovejte adaptér pro případné opětovné použití.

PROSÍM NEPŘEHLÉDNĚTE: 
Nedoporučujeme měnit zástrčku. Reklamace nebude uznána, pokud byla zástrčka vyměněna neodborným zásahem.

Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ: PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ
 Nepoužívejte spotřebič v koupelně.
 Nepoužívejte spotřebič pokud máte mokré ruce
 Nepoužívejte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo jiných nádob obsahujících tekutinu.
 Nevkládejte spotřebič do vody ani do jiných tekutin.
 Tento spotřebič může být používán pouze tak, jak bylo popsáno v tomto letáku – prosím, držte se návodu.
 Před použitím zkontrolujte spotřebič, jestli nevykazuje známky poškození.
 Pokud je přívodní kabel nebo spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
 Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem. Při případném poškození, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte místo, kde jste zboží zakoupili.
 Pokud je spotřebič poškozený, nezkoušejte jej opravit.
 Během používání spotřebič neodkládejte na povrchy citlivé na horko.
 Tento spotřebič není určený pro osoby, včetně dětí, které mají snížené fyzické, motorické nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí,

pokud nemají dohled nebo instrukce o používání spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich bezpečí.
 Dohlédněte, aby si děti nehrály se spotřebičem.
 Barel se během vteřin zahřeje na vysokou teplotu. Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy spotřebiče, zvláště opatrní buďte na oči, uši, tvář a krk.
 Vždy vypojujte přístroj ze zásuvky, pokud ho aktuálně nepoužíváte.
 Pro čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, kovové kartáče nebo ostré předměty.
 Vždy udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od laků na vlasy a stylingových přípravků.
 Nepoužívejte tento přístroj pro umělé vlasy nebo paruky. Pouze na čisté a suché vlasy.
 Zabezpečte, aby byl spotřebič odkládán vždy na nehořlavou podložku nebo na rovnou plochu s ohnivzdorným povrchem.
 Nepoužívejte na malé děti.
 Po použití spotřebič vždy vypněte ještě před tím, než jej vytáhnete ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout a pak jej uschovejte.
Po použití neomotávejte kabel kolem spotřebiče, můžete jej poškodit. Raději kabel volně složte podél spotřebiče.

 
Likvidace vašeho starého spotřebiče

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a nesmí být likvidován s ostatním domácím nebo hospodářským odpadem. Odpad s elektrickým a 
elektronickým zařízením (WEEE) směrnice (202/93/EC) musí být likvidován na místě, kde se taková zařízení recyklují a kde se používají nejlepší dostupné způsoby recyklace 
a obnovy s minimálním dopadem na životní prostředí, kde se nebezpečné substance chemicky ošetřují a zabraňují růstu skládek.
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