
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

TEPLOVZDUŠNÝ HREBEŇ PRE MAXIMÁLNY 
OBJEM 3V1



Ďakujeme, že ste si zakúpili kefu 2 v 1: sušič vlasov a styler na vlasy. Teraz si 
budete môcť vysušiť a upraviť vlasy za okamih bez toho, aby ste ich poškodili. 
Tri možné nastavenia teploty umožňujú vhodný styling podľa typu a dĺžky 
vlasov, čo zaručuje dokonalý konečný výsledok. 

V príručke nájdete bezpečnostné pokyny a dôležité tipy na používanie a 
starostlivosť o novú kefu na vlasy.

1 x teplovzdušná kefa 
1 x návod na použitie 

VLASTNOSTI A VÝHODY

● Turmalínová technológia záporných iónov pre zdravšie vlasy
● Ultraľahké telo zariadenia
● Tichý a výkonný 1 000 W motor
● o 60 % rýchlejšie sušenie
● 3 rýchlosti fúkania
● Keramické vykurovacie teleso

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

● Materiál: ABS, keramika
● Šírka: 0,60 kg
● Napätie: 110 V - 240 V
● Výkon: 1 000 W
● Dĺžka kábla: 160 c

BALENIE OBSAHUJE



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 

Pre správne používanie a bezpečnosť spotrebiča je veľmi dôležité, aby si 
používateľ pred použitím dôkladne prečítal nižšie uvedené pokyny. Tieto 
pokyny si uschovajte pre budúce použitie. 

- Oblasť kefy/štetín je horúca, NEDOTÝKAJTE SA TEJTO ČASTI, KÝM JE
ZARIADENIE ZAPNUTÉ.
- Ak je spotrebič zapojený do siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Ak
spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím
alebo v ich blízkosti, je potrebný starostlivý dohľad.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte, ak je pri vizuálnej kontrole na ktorejkoľvek časti tohto
výrobku viditeľná trieska alebo prasklina.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo ak je poškodený kábel. Ak
jednotka nefunguje správne, najprv skontrolujte zástrčku a potom
skontrolujte, či je zapnuté hlavné elektrické napájanie. So zariadením nikdy
nemanipulujte. Využite možnosť výmeny a zabezpečte si nový produkt.
- Zariadenie NIKDY nepoužívajte vo vode alebo iných tekutinách.
- Zariadenie NIKDY nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy s vodou alebo na
inom mokrom mieste. NIKDY ho nepoužívajte, ak máte mokré ruky alebo
nohy.
- NIKDY sa nedotýkajte elektrického spotrebiča, ktorý spadol do vody alebo
na iné mokré miesto. Vypnite napájanie hlavného ističa a potom spotrebič
odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte kefu na sušenie vlasov v blízkosti aerosólu
plechoviek, sprejov alebo iných toaletných
alebo iné toaletné potreby.
- Vždy dávajte pozor, aby ste sa pri používaní nepopálili.
- Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určené.
- Nepoužívajte s meničom napätia.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou sa uistite, že je jednotka
odpojená a úplne vychladnutá.



- Naše elektrické spotrebiče sú vybavené integrovanou zásuvkou GFCI. Ak sa 
spotrebič nemôže zapnúť, podľa potreby
skontrolujte resetovacie tlačidlo GFCI a konektor DFCI.
- NIKDY nepoužívajte spotrebič bez zadného filtra.
- NIKDY nezablokujte vetrací otvor spotrebiča ani neumiestňujte spotrebič 
do blízkosti alebo na mäkký povrch, aby ste zabránili zablokovaniu 
vetracieho otvoru.
- NIKDY nepoužívajte elektrický spotrebič, ktorý bol ponechaný vonku alebo 
ponorený do vody.
- Nikdy nemierte horúcim vzduchom do očí.
- Ak je kefa na fén vybavená nástavcami, pred nasadením alebo odobratím 
nástavcov nechajte kefu vychladnúť.
- Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym používaním či 
manipuláciou.

JEDNOTLIVÉ ČASTI ZARIADENIA: 

1. Studená špička
2. Neodnímateľná hlava kefky
3. Inovatívne vetracie otvory
4. Ľahký ergonomický dizajn
5. Viacero režimov nastavenia
teploty
6. Profesionálna otočná šnúra



NÁVOD NA POUŽITIE: 

● Pred zapojením skontrolujte napätie uvedené na typovom štítku a
overte, či zodpovedá miestnemu napätiu.
● Vaša kefka je vybavená tromi rýchlosťami: nízkou, strednou a vysokou.
Všeobecne platí, že vysoká rýchlosť je určená na hrubé sušenie a hustejšie
vlasy, stredná na jemnejšie vlasy a presnejšiu kontrolu pri úprave. Nízke
nastavenie môžete použiť až na konci na konečný styling.
● Pri sušení vlasov začnite od zadnej časti hlavy a postupujte
smerom dopredu.
● Prúd vzduchu nesmerujte dlhodobo na jedno miesto.
● POZOR: Začnite pracovať pri nízkych otáčkach, aby ste určili správnu
teplotu pre pokožku hlavy.
● POZNÁMKA: Počas prvých minút prvého použitia môžete zaznamenať
dym a mierny zápach, oboje je normálne a rýchlo vyprchá.

SAMOTNÝ POSTUP POUŽÍVANIA: 

1. Osušte si vlasy uterákom.
2. Pomocou sponiek rozdeľte vlasy na
príslušné oddiely.
3. Pre hladké vysušenie kefou
miesto pri koreňoch a rozčešte vlasy
smerom ku korienkom smerom k
končí.
4. Aby ste sa vyhli
pred prehriatím výrobku, začnite
najprv s nízky prevodový stupeň a
otestovať vhodnú teplotu pre
pokožku hlavy.
5. Z hygienických dôvodov používajte
zariadenie na čisté vlasy.
6. Kefku nikdy neoplachujte pod vodou.



TIPY NA STYLING:

Pre rýchlejšie sušenie: vlasy vysušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu, 
pre dosiahnutie najlepších výsledkov mokré vlasy rozčešte hrebeňom. 
Pomocou sponiek rozdeľte vlasy na vhodné časti, aby sa ľahšie upravovali. 
Pre väčší objem: podržte kefu pri korienkoch a zatočte ňou. 
Otočte ho smerom ku koncu. 
Pre hladké, rovné vlasy. 
Ku koncu. 
Zvlnené konce. 
a podržte ho 2 až 3 sekundy. 
Natáčanie smerom von: Pred natáčaním smerom von umiestnite kefu pod konce 
vlasov a podržte ju 2 až 3 sekundy. 



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ: 

● Pred čistením vždy odpojte napájanie a nechajte prístroj vychladnúť.
● Pravidelne kontrolujte prívod vzduchu/filter na zadnej strane kefy
a odstráňte všetky nahromadené nečistoty. Tieto úlomky
obmedziť prúdenie vzduchu a poškodiť kefu.
● Na čistenie výrobku nikdy nepoužívajte nasledujúce prostriedky
chemikálie: riedidlá, ropné alkoholy alebo iné horľavé látky
Iné nebezpečné chemikálie.
● Kábel NEOVÍJAJTE okolo zariadenia: mohlo by to spôsobiť opotrebovanie 
kábla.
● Na čistenie použite mäkkú, suchú handričku.

POKYNY PRE ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

Výrobky sú vyrobené podľa najvyšších štandardov a poskytujú vynikajúci výkon, ak sa používajú 
v súlade s pokynmi v tejto príručke. 
Keďže na naše výrobky sa vzťahuje ročná záruka na výmenu a dvojročná záruka, v prípade 
akýchkoľvek problémov nás kontaktujte, budeme reagovať čo najrýchlejšie.



Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že v celej EÚ by sa tento výrobok 
nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby sa 
zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo 
ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanú likvidáciu 
odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili 
udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak 
chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu 
alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. 
Budú schopní prevziať výrobok a zaručiť jeho ekologickú 
recykláciu. 


