
Kulma a žehlička na vlasy I-Curling – návod k použití 
I-Curling je revoluční pomocník, pokud chcete vytvořit jakékoliv vlny nebo kadeře, ale také vám narovná vlasy. 

 
NASTAVENÍ TEPLOTY PRO VLASY 

230 °C / 460 °F  
Normální až silné vlasy. 

 
210 °C / 410 °F 

180 °C / 356 °F 

160 °C / 320 °F Jemné, poškozené nebo chemicky ošetřené vlasy. 
 140 °C / 284 °F 

Parametry: 110-120V, 220-240V, 50-60Hz, 40W 

UPOZORNĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že tento přístroj může dosáhnout velmi vysokých teplot, je při jeho používání třeba postupovat 

velmi opatrně. 

Při zahřívání, během používání a chladnutí umístěte přístroj na rovný, a hladký povrch odolný proti teplu. Výrobek 

berte do ruky pouze na konci rukojeti. 

Mějte na paměti, že pravidelné používání stylingových výrobků může zhoršit povrch produktu. 

Zabraňte poškrábání povrchu, neboť to nepříznivě ovlivňuje účinnost povrchové úpravy. 

ČIŠTENÍ A PÉČE 

Ujistěte se, že přistroj není připojen k síti a že je zcela chladný. Případné nahromaděné stylingové přípravky odstraňte 

vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění brusné čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození výrobku. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

POZOR – PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST VÁM DOPORUČUJEME ZABUDOVÁNÍ 30 mA OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ PROTI 

CHYBNÉMU EL. PROUDU. INFORMUJTE SE U SVÉHO ELEKTRIKÁŘE. 

NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI VANY, SPRCHY, UMYVADLA NEBO JINÝCH NÁDOB S VODOU ČI JINÝMI TEKUTINAMI. 

Tento výrobek není vhodný k použití ve vaně nebo ve sprše. 

POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE HO ZE SÍTĚ. 

• Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru. 

• Před každým uložením nechte dokonale vychladnout. 

• Přístroj nesmí přijít do styku s vodou ani jinými kapalinami. 

• Nepokládejte přístroj na měkké podložky, např. koberce, ložní prádlo, ručníky, vlněné pokrývky apod. 

• Pokaždé se přesvědčte, zda napětí v místní síti skutečně odpovídá napětí nastavenému na přístroji. 

•  Ukládejte mimo dosah dětí. Lidé s určitým zdravotním postižením mohou potřebovat při manipulaci s 

přístrojem zvláštní péči a pomoc. 

• Nedopusťte, aby se přístroj dostal do přímého kontaktu s obličejem, krkem nebo pokožkou hlavy.  

• Neomotávejte elektrický kabel kolem rovnacích kleští. Pravidelně kontrolujte, zdali není poškozen. 

• Poškozené elektrické kabely mohou být nebezpečné. Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, 

přestaňte neprodleně přístroj používat a obraťte se na prodejce a nechte zde přístroj opravit nebo vyměnit. 

• Ke kontrole a opravám přístroje je zapotřebí zvláštního nářadí. Nekvalifikované zásahy a opravy osobami bez 

příslušného oprávnění mohou mít za následek ohrožení uživatele přístroje. 



•  Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, zranění osob nebo poškození jiných věcí způsobené 

nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením těchto pokynů. 

•  Přístroj není určen pro používání k živnostenským účelům, např. v kadeřnických salonech. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy čisté, suché a nejsou zacuchané. 

Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte přístroj. Následným stisknutím tohoto tlačítka vyberte teplotu vhodnou pro vaše 

vlasy – viz nastavení teploty pro vlasy. 

Po použití stiskněte tlačítko ON/OFF a přístroj vypněte. 

 

SERVIS A ZÁRUČNÍ DOBA 

Tento výrobek byl zkontrolován a při kontrole nebyla zjištěna žádná závada. Na tento výrobek poskytujeme záruku v 

případě výskytu závad způsobených vadou materiálu nebo zpracování po záruční dobu začínající dnem prvního prodeje 

spotřebiteli. Jestliže se výrobek porouchá v záruční době, opravíme každou takovou závadu nebo výrobek či 

některou jeho část dle svého uvážení vyměníme, a to zdarma, pokud je předložen doklad o koupi. Tím se však záruční 

doba neprodlužuje. 

Tato záruka nezahrnuje poškození výrobku způsobené nešťastnou náhodou nebo nesprávným použitím, zneužitím, 

úpravou výrobku nebo použitím, které není v souladu s požadovanými technickými a/nebo bezpečnostními pokyny. 

Tato záruka neplatí, pokud byl výrobek rozebrán nebo opravován osobou, kterou jsme k tomu neoprávnili. 


