
 

 

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic „OnePass“ 

iontová žehlička. 

 Před použitím si přečtěte tento návod k použití. 

 Uchovejte  tento návod k použití na snadno dostupném místě, 

aby jej mohl každý uživatel vyžít kdykoliv podle potřeby. 

Nejrychlejší žehlička na vlasy! Žehlička „OnePass“ představuje 

skutečný průlom v dosavadní technologii žehlení vlasů. OnePass 

umožňuje vyžehlit vlasy za poloviční dobu ve srovnání s běžnými 

žehličkami. Pro profesionální kadeřníky je to jednička mezi 

žehličkami. 

Vlastnosti: 

 Silikonové proužky „Speed Strips“ pro rychlejší vyžehlení a 

vyšší lesk – Díky silikonovým proužkům již není třeba za 

vlasy „tahat“ ani žehličku pevně svírat, stačí jemně 

stisknout a zlehka vlasy prožehlit. 

 Okamžité zahřátí až na 200 °C & okamžitá regenerace. 

 Žehlicí plochy obsahují nano-Iontové™ minerály. 

 Vysoká úroveň negativních iontů & infračerveného záření pro 

hedvábné, hladké a zdravé vlasy. 

 Pětivteřinové biokeramické ohřívače. 

 Víceúrovňové ovládání teploty. 

 3 m dlouhý kabel 

Upozornění: 

Po každém použití otřete plochy žehličky vlhkým nebo suchým 

ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků. 

Všeobecné informace: 

Produkt   OnePass 

El. Napětí   220 V 

Frekvence (Hz)  50Hz 

Délka kabelu  3 m 

NÁVOD K OBSLUZE 

Tato žehlička je určena pro profesionální použití. 

Tipy pro kadeřníky: 

 Suché vlasy učešte a rozdělte na pramínky. 

 Během „žehlení“ používejte hřeben – přispívá to k dosažení 

nejlepších výsledků. 

 Není nutné na žehlicí plochy tlačit silou, stačí jemně stisknout 

a zlehka vlasy prožehlit. 

Nastavení teploty  Typ vlasů 

120−140 °C  Křehké, velmi jemné 

140−160 °C  Jemné 

160−180 °C  Středně drsné 

180−200 °C  Silné 

200 °C   Drsné, velmi silné 

Funkce světelného ukazatele 

 Když se žehlička zahřívá, světelný ukazatel svítí nepřetržitě. 

Blikající světlo signalizuje, že bylo dosaženo požadované 

teploty a že se tato teplota udržuje. 

 Při snižování teploty z vyššího nastavení světelný ukazatel 

zhasne. To znamená, že se kulma ochlazuje. Jakmile teplota 

dosáhne požadovaného nižšího nastavení, světelný ukazatel 

začne blikat. 

Po skončení: 

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu. 

ÚDRŽBA 

Denní údržba: 

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje, denně kontrolujte 
následující části: 

 Zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, 
jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo 
poškozeny. 

 Zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li jakkoliv 
poškozena. 

 Zkontrolujte řídící jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li 
jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená. 

 Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho 
a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším 
použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si 
funkčnost každé části přístroje. 

Denní čištění 

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete vlhkým hadříkem. Po 
každém použití otřete plochy žehličky vlhkým nebo suchým 
ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků. 

Upozornění – Neutírejte přístroj ředidlem, benzínem, lampovým 
olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly 
způsobit nehodu nebo poruch funkčnosti přístroje. 

Poškození a poruchy 

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý 
text záručního listu, ještě než kontaktujete servisní centrum. 

USKLADNĚNÍ 

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu 

a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. 

NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠŃŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. 

Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje. 

 

  



 

 

Ďakujeme Vám za zakúpenie Bio Ionic "OnePass" 

iónová žehlička. 

 Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie. 
 Uchovajte si tento návod na obsluhu na ľahko dostupnom 

mieste, aby ho kedykoľvek mohol kedykoľvek používať. 

Najrýchlejší žehlička na vlasy! Žehlička "OnePass" predstavuje 

skutočný prielom v doterajšej technológii žehlenie vlasov. OnePass 

umožňuje vyžehliť vlasy za polovičnú dobu v porovnaní s bežnými 

žehličkami. Pre profesionálne kaderníkov je to jednička medzi 

žehličkami. 

Vlastnosti: 

 Silikónové prúžky „Speed Strips" pre rýchlejšie vyžehlenie a 

vyšší lesk - Vďaka silikónovým prúžkom už netreba za 

vlasy „ťahať“ ani žehličku pevne zvierať, stačí jemne 

stlačiť a zľahka vlasy prežehliť. 

 Okamžité zahriatie až na 200 °C & okamžitá regenerácia. 

 Žehliacej plochy obsahujú nano-Iónové™ minerály. 

 Vysoká úroveň negatívnych iónov & infračerveného žiarenia 

pre hodvábne, hladké a zdravé vlasy. 

 Pětivteřinové biokeramické ohrievača. 

 Viacúrovňové ovládanie teploty. 

 3 m dlhý kábel 

Upozornenie: 

Po každom použití utrite plochy žehličky vlhkým alebo suchým 

uterákom pre udržanie čistoty silikónových prúžkov. 

Všeobecné informácie: 

Produkt   OnePass 

El. napätie  220 V 

Frekvencia (Hz)  50Hz 

Dĺžka kábla  3 m 

NÁVOD K OBSLUZE 

Táto žehlička je určená pre profesionálne použitie 

Tipy pre kaderníkov: 

 Suché vlasy učešte a rozdělte na pramienky. 

 Počas „žehlenie“ používajte hrebeň – prispieva to 

k dosiahnutiu najlepších výsledkov. 

 Nie je nutné na žehliacej plochy tlačiť silou, stačí jemne stlačiť 

a zľahka vlasy prežehliť. 

Nastavenie teploty Typ vlasov 

120−140 °C  Krehké, veľmi jemné 

140−160 °C  Jemné 

160−180 °C  Stredne drsné 

180−200 °C  Silné 

200 °C   Drsné, veľmi silné 

Funkcie svetelného ukazovateľa 

 Keď sa žehlička zahrieva, svetelný ukazovateľ svieti 

nepretržite. Blikajúce svetlo signalizuje, že sa dosiahla 

požadovana teploty a že sa táto teplota udržiava. 

 Pri znižování teploty z vyššieho nastavenia svetelný 

ukazovateľ zhasne. To znamená, že sa kulma ochladzuje. 

Akonáhle teplota dosiahne požadovaného nižšieho 

nastavenia, svetelný ukazovatel začne blikať. 

Po skončení: 

Po skončení práce prístroj odpojte od zdroja elektrického prúdu. 

ÚDRŽBA 

Denná údržba: 

V záujme bezpečnosti pri používání prístroja, denne kontrolujte 
následujúce časti: 

 Skontrolujte kábel a povrch kábla; nikdy nepoužívajte prístroj, 
ak sú ktorékoľvek súčiastky rozštiepnute, odtrhnute alebo 
poškodene. 

 Skontrolujte zástrčku a nikdy ju nepoužívajte, ak je akokoľvek 
poškodená. 

 Skontrolujte riadiac jednotku a nepoužívejte prístroj, ak je 
jednotka prasknutá, rozštiepnutá, rozbitá, nebo poškodená. 

 Pokiaľ prístroj dlhši dobu nepoužíváte, vyčistite a vysušte ho a 
uchovávejte na chladnom, suchom mieste. Pred ďalším 
použitím postupujte podľa pokynov k dennej údržbe a overte si 
funkčnost každej časti prístroja. 

Denné čistenie 

Odpojte prístroj od zdroja prúdu a utrite vlhkou handričkou. Po 
každou použití utrite plochy vlhkým alebo suchým uterákom 
pre udržanie čiistoty silikónových prúžkov. 

Upozornenie – Neutierajte prístroj riedidlom, benzínom, lampovým 
olejom alebo inými rozpúšťadlami a chemikáliemi; tieto látky by 
mohli sp ôsobiť nehodu alebo poruchu funkčnosti prístroja. 

Poškodenie a poruchy 

V prípade vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pozorne prečítajte 
celý text záručného listu, eště než kontaktujete servisné centrum. 

USKLADNENIE 

Keď prístroj nepouživate, musí být odpojený od elektrického prúdu a 

uskladnený na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí. 

NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKÚ ŠNÚRU OKOLO PRÍSTROJA. 

Nechte šnúru voľne visieť priamo od jej vstupu do prístroja. 

 


