TWISTLINE
KULMA A ŽEHLIČKA NA VLASY 2v1

MODEL Č.: QL-105
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za zakúpenie kulmy a žehličky na vlasy Twistline.
Kulma a žehlička na vlasy Twistline je revolučný kadernícky nástroj, ktorý vám pomôže
vytvoriť ľubovoľné kučery a kučery, ale zvládne aj narovnať vlasy. Vytvorenie bujných
kučier vám teraz nezaberie viac ako 10 minút. Navyše vaše vlny vydržia až tri dni!
VÝHODY
1. Môžete si vytvoriť ľubovoľné kučery, retro vlny, objemné alebo plážové vlny,
neposlušné kučery... akýkoľvek módny účes si môžete vytvoriť v pohodlí domova
za menej ako 10 minút.
2. Kulma sa zahreje na 230 °C za menej ako minútu.
3. Kulma je vybavená nanokeramickým a titánovým povrchom pre dosiahnutie
najlepších výsledkov. Vaše vlasy budú hodvábne jemné a nádherne lesklé.
4. Navyše sa môže pochváliť tepelným výkonom porovnateľným s kulmami zo
salónov. Vďaka profesionálnej regulácii teploty od 140 do 230 °C budete mať pod
kontrolou akýkoľvek typ vlasov.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Duálne napätie: 110-240 V
Výkon: 40 W
Frekvencia: 50/60 Hz
Maximálna teplota: 230 °C
Minimálna teplota: 140 °C

Materiál: hliník, titán,
akrylonitrilbutadiénstyrén
Dĺžka kábla: 2,5 m
Päť nastavení teploty
360° otočný kábel
Teplotný rozsah: 140-230 °C

BALENIE OBSAHUJE
1x používateľská príručka

1x kulma a žehlička Twistline
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento elektrický spotrebič by sa mal používať len tak, ako je popísané v tomto návode na
obsluhu. Uchovajte si ho na neskoršie použitie.
Tak ako pri väčšine elektrických spotrebičov, elektrické časti tohto výrobku zostávajú pod
napätím, aj keď je spotrebič vypnutý. Ako znížiť riziko smrti úrazom elektrickým prúdom:
• Tento výrobok vždy ihneď po použití odpojte od elektrickej zásuvky.
• Nepoužívajte výrobok počas kúpania alebo sprchovania.
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• Tento spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na mieste, kde by mohol
spadnúť do vane alebo umývadla.
• Výrobok nevkladajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Nedotýkajte sa
spotrebiča, ak spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
• Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Ako znížiť riziko popálenia, požiaru a úrazu elektrickým prúdom:
• Spotrebič pripájajte len k napájaciemu zdroju, ktorý zodpovedá menovitému
napätiu výrobku.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté pokyny na
používanie tohto spotrebiča. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je zapojená do siete. Keď žehličku
používajú deti alebo v jej blízkosti, je potrebný dôkladný dohľad. To isté platí aj
pri používaní žehličky na vlasy detí.
• Žehličku vždy umiestnite tak, aby napájací kábel smeroval nadol.
• Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo na iných miestach so zvýšenou
vlhkosťou.
• Žehliaci kábel neťahajte, nekrúťte ani neotáčajte.
• Spotrebič nepoužívajte, ak je napájací kábel skrútený, ohnutý alebo inak
poškodený.
• Tento spotrebič by nemal byť nikdy zapnutý alebo zapojený do elektrickej
zásuvky počas čistenia alebo keď sa nepoužíva.
• Udržujte kábel mimo vyhrievaných povrchov.
• Spotrebič vždy umiestnite na žiaruvzdornú podložku, aby ste nepoškodili
pracovnú plochu.
• Tento spotrebič je určený len na domáce suché použitie.
• Ak spotrebič nefunguje tak, ako má, spadol na zem, bol poškodený, ponechaný
vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho.
• Nepokúšajte sa ho upravovať ani opravovať. Akékoľvek opravy by mal
vykonávať len kvalifikovaný technik.
• V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a
zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi
zákonmi.
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Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym
používaním alebo manipuláciou nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.

•

VAROVANIE! Polyetylénové vrecká, v ktorých je výrobok zabalený, môžu byť
nebezpečné. Aby ste zabránili riziku udusenia, uchovávajte obal výrobku mimo dosahu
detí. Tieto tašky nie sú hračka.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody v umývadlách, vaniach alebo
iných nádobách.

SÚČASTI

1. Žehliaca plocha
2. LED diódy indikujúce teplotu
3. Upevnenie zámku
4. Spínač a regulátor teploty
5. Otočný napájací kábel
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ODPORÚČANÁ TEPLOTA PRE KAŽDÝ TYP VLASOV

NASTAVENIE TEPLOTY

TYP VLASOV

1 (140 °C)

Jemné, poškodené
alebo chemicky
ošetrené vlasy

2 (160 °C)

Mierne odfarbené
vlasy

3 (180 °C)

Farbené alebo tmavé
vlasy

4 (200 °C)

Normálne alebo
mierne vlnité vlasy

5 (230 °C)

Husté, vlnité a
kučeravé vlasy

NÁVOD NA POUŽITIE
Vlasy musia byť pred použitím prípravku suché a rozčesané. Používanie tejto žehličky
na vlhké vlasy ich môže poškodiť. Môže tiež spôsobiť poranenie pokožky.
Rady a tipy:
- Pred použitím spotrebiča si najprv umyte vlasy a použite kondicionér. Vaše vlasy
budú potom lesklejšie.
- Pred použitím použite na vlasy sprej na ochranu pred teplom.
Zapnutie spotrebiča a nastavenie teploty
1. Spotrebič zapnite stlačením a podržaním tlačidla "ON/OFF" na dve sekundy.
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2. Stlačením tlačidla "ON/OFF" vyberte požadovanú
teplota. V závislosti od kvality vašich vlasov vyberte vhodný
teplota.
Konkrétne nastavenie teploty nájdete vyššie v časti
kapitola "Odporúčaná teplota pre jednotlivé typy vlasov
vlasy".
3. Po nastavení teploty začne blikať kontrolka LED a zariadenie
Zariadenie sa za chvíľu zahreje na zvolenú teplotu. Hneď ako sa dióda
prestane blikať, môžete spotrebič začať používať.
4. Pri aplikácii nezostávajte na jednom mieste príliš dlho, inak si ľahko poškodíte vlasy.

Rovnanie vlasov: Rozdeľte vlasy na jednotlivé časti; každá časť by mala byť užšia ako 5
cm. Žehličku priložte ku korienkom vlasov. Pevne uchopte konce vlasov a vyžehlite ich po
celej dĺžke - od korienkov až po končeky. (Ak chcete vlasy natočiť, mierne žehličku otočte,
ak chcete mať rovné vlasy, neotáčajte ju.)

Kulmovanie vlasov: vyberte požadovanú časť vlasov, umiestnite kulmu na miesto, kde
chcete vytvoriť vlny, pripnite vlasy medzi valčeky, obtočte vybraný prameň okolo
horného valčeka a potom prejdite ku končekom. Tento postup zopakujte na zvyšných
častiach vlasov, ktoré chcete natočiť.
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KUČERY KROK ZA KROKOM:

POLOHA ŽEHLIČKY
Držte žehličku pri hlave pod uhlom 45 stupňov. Horná časť
žehličky by mala smerovať nahor na pravej strane a pravý
lakeť by mal byť mierne vytočený von.

POZÍCIA NA ĽAVEJ STRANE
Spodná časť žehličky by mala smerovať dole na ľavú stranu.
Ľavý lakeť by mal byť nad vašou hlavou tak, aby železo
zvieralo uhol 45 stupňov.

ZAČÍNAME TOČIŤ.
Po umiestnení vlasov medzi
taniere, otočte kulmu dozadu, aby ste v zrkadle videli pomocnú
stranu.

NATÁČANIE NA ĽAVÚ STRANU
Držte lakeť nad hlavou a priblížte sa k zrkadlu.

UKONČENIE NATÁČANIA
Vždy sa riaďte stranou kulmy, ktorá je na vrchu. Pomocou
špičky veďte pohyb na pravej strane.

DOKONČOVACIE PRÁCE NA ĽAVEJ STRANE
Pomaly pohybujte kulmou kĺzavým pohybom po vlasoch
smerom k dolnému rohu zrkadla.
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RADY A TIPY:
- Ak chcete jemné vlny, obtočte vlasy okolo väčšieho valca.
- Ak chcete výrazné vlny, obtočte vlasy okolo menšieho valčeka.
- Ak chcete vytvoriť bočnú kučeru, priveďte kulmu pod uhlom tak, aby boli kučery na boku
vlasov voľné.
- Uhol, pod ktorým valček držíte, je veľmi dôležitý. Na celej hlave zachovajte rovnaký uhol,
aby bol vzhľad vlasov jednotný.
- Ak chcete mať objemné vlny, natočte vlasy vodorovne. Ak chcete naozaj výrazné vlny,
držte kulmu úplne vodorovne. Vaše kučery tak budú väčšie a objemnejšie.
- Postup podľa potreby zopakujte.
- Po použití spotrebič vypnite stlačením tlačidla "ON/OFF".
- Pre ešte lepší výsledok použite po úprave vlasov gél alebo špeciálny stylingový sprej.
Použitie oleja na vlasy dodá vašim vlasom ešte väčší lesk. Pred odložením spotrebiča
počkajte, kým úplne vychladne.
UPOZORNENIE
1. Po stylingu sa uistite, že vlasy neprišli do kontaktu s vodou.
2. Po stylingu nepoužívajte hrebeň. Namiesto toho vám odporúčame, aby ste si vlasy
jednoducho prešli rukami.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Na zaistenie bezpečnosti používateľa je tento spotrebič vybavený funkciou
automatického vypnutia. Ak sa používa nepretržite dlhšie ako 60 minút, po uplynutí
tohto času sa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať v používaní spotrebiča po
uplynutí tohto času, jednoducho stlačte tlačidlo a spotrebič opäť zapnite.
ČISTENIE A SKLADOVANIE
• Pred opätovným nasadením spotrebiča sa uistite, že je úplne
vychladnutý.
• Na čistenie žehličky použite handričku.
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• Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
• Nepoužívajte ani neskladujte tento výrobok v kúpeľni alebo inej miestnosti s
vysokou vlhkosťou.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu výrobku
Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa v Európskej únii nemal vyhadzovať
spolu s iným odpadom z domácností. Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom na
životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom,
tento výrobok sa musí likvidovať vhodným spôsobom, ktorý podporuje
opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, využite
zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
Maloobchodník môže výrobok prevziať a odovzdať ho na ekologickú recykláciu.

Táto značka je vyhlásením výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných
právnych predpisov Európskej únie.

Pro bližší produktové informace navštivte naši webovou
stránku https://(sem vložte odkaz)/
Podívejte se na naše speciální nabídky a využijte všech výhod, které nabízíme.

NÁZEV VÝROBKU: TWISTLINE
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DOVOZCE: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Chcete-li se dozvědět více informací, zavolejte nám na číslo (SEM VLOŽTE ČÍSLO) nebo napište na e-mailovou
adresu (SEM VLOŽTE E-MAILOVOU ADRESU).
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