
2. Bezpečnostní upozornění
Použití k určenému účelu
Žehlička vlasů se používá výlučně k narovnávání a stylingu pravých lidských 
vlasů. Žehličku používejte pouze na suché vlasy.
Přístroj je určen pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním 
účelům.
Přístroj se smí používat pouze ve vnitřních prostorách.

Předvídatelné nesprávné použití
Nepoužívejte na umělé vlasy ani na zvířecí vlákna/žíně. Žehličku nepoužívejte 
k sušení předmětů!

Pokyny pro bezpečný provoz
• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzický-

mi, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají 
dostatek zkušeností a/ nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud 
byly poučeny, jak přístroj bezpečně používat, a pochopily, jaké nebezpečí 
přitom hrozí. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.
• Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, vytáhněte po použití zástrč-

ku. Blízkostvody představuje nebezpečí, i když už je přístroj vypnutý.
• Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci proudového chrániče 

(FI/RCD) s jmenovitým vybavovacím proudem ne vyšším než 30 mA  
v elektrickém obvodu. Poraďte se se svým elektroinstalatérem. 
Instalací pověřte výhradně elektroinstalatéra.

NEBEZPEČÍ pro děti
• Obalový materiál není hračka pro děti.  

Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky.  
Hrozí nebezpečí udušení.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem  
v důsledku vlhkosti
• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel 

nebo jiných nádrží obsahujících vodu.
• Nikdy neodkládejte zapojený přístroj tak, aby mohl spadnout 

do vody.
• Přístroj chraňte před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou.
• Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama.
• Žehličku nepoužívejte na mokré vlasy.
• Přístroj, kabel a síťová zástrčka se nesmí vkládat do vody ani do jiných 

kapalin a nesmí se omývat pod tekoucí vodou. 
• V případě, že přístroj přece jen spadne do vody, vytáhněte ihned síťovou 

zástrčku a teprve poté vytáhněte přístroj. Přístroj v tomto případě už 
nepoužívejte, nechejte ho překontrolovat v opravně.

• V případě, že se do přístroje dostane tekutina, ihned vytáhněte síťovou 
zástrčku. Před opětovným použitím nechejte přístroj zkontrolovat.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem
• Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo kabel vykazují vidi-

telné škody nebo byl předtím přístroj upuštěn.
• SPřipojte síťovou zástrčku pouze k řádně nainstalované, dobře 

přístupné zásuvce, jejíž napětí odpovídá údaji na výrobním 
štítku. Zásuvka musí být také po zapojení stále dobře přístupná.

• Dávejte pozor na to, aby se kabel nemohl poškodit na ostrých hranách 
nebo horkých místech. Kabel neomotávejte kolem přístroje (hrozí přetržení 
kabelu!).

• Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí kabelu.
• Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými částmi přístroje.
• Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy táhněte za zástrčku, nikdy 

za kabel.
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, …

 … po každém použití,
 … pokud došlo k poruše,
 … pokud přístroj nepoužíváte,
 … předtím než budete přístroj čistit, a
 … při bouřce.

• Aby se předešlo rizikům, neprovádějte na přístroji a dílech příslušenství 
žádné změny. Sami nesmíte vyměňovat ani kabel. Opravy smí provádět 
pouze odborník. 

NEBEZPEČÍ - nebezpečí požáru
• Připojený přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Přístroj nikdy nezakrývejte, nepokládejte ho na měkké předměty 

(například na ručník). Zapnutý/horký přístroj pokládejte vždy na 
pevný a rovný povrch, který je odolný vůči horku.

• Nikdy přístroj nečistěte benzínem, alkoholem ani jinými hořlavými čisticí-
mi prostředky.

• Při používání vlasových přípravků se řiďte pokyny výrobce.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel.

NEBEZPEČÍ popálení
• Nedotýkejte se horkých ploch a horkého povrchu krytu. Horkého 

přístroje se dotýkejte pouze v místě držadla.
• Vždy dbejte na správnou vzdálenost přístroje od kůže na hlavě, krku a 

obličeji.
• Přístroj nechte zcela vychladnout, teprve poté ho lze vyčistit nebo uklidit.

VÝSTRAHA před zraněním
• Kabel pokládejte tak, aby o něj nikdo nezakopl nebo na něj 

nešlapal!

VÝSTRAHA před poškozením vlasů
• Poškození vlasů, například zlomení vlasů se vyhnete tím, …

 … že žehličku necháte na jednom místě jen několik sekund,
 … zesvětlené, odbarvené nebo barvené vlasy nenarovnávejte příliš často.

POZOR! Škodou na majetku
• Přístroj nikdy nepokládejte na horký povrch (například na 

sporák) nebo do blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně.
• Nepoužívejte silné čistící prostředky ani takové, které mohou poškrábat 

povrch.
• Nevystavujte přístroj teplotám pod –10 °C a nad +40 °C.

3. Obsluha

VÝSTRAHA! Používejte přístroj pouze na suché vlasy.
UPOZORNĚNÍ: před prvním použitím zapněte přístroj na několik minut.  
Může se stát, že ucítíte lehký zápach, který je neškodný a vyskytne se pouze 
při prvním použití. Důkladně vyvětrejte místnost.
• Berte v potaz druh vlasů. Jemné nebo unavené vlasy reagují na žehličku 

rychleji než silné, zdravé vlasy.
• Čím je pramen vlasů tenčí, tím intenzivnější bude mít žehlička efekt.

Zapnutí a ohřev přístroje.
1. Sejměte kryt. 
2. Položte přístroj na povrch odolný proti horku.
3. Zapojte kabel do elektrické zásuvky.
4. Přístroj zapněte zapínačem/vypínačem na ON. Kontrolka se rozsvítí 

červeně.

Žehlení
1. Vlasy vysušte.
2. Pořádně je rozčesejte.
3. Oddělte pramen vlasů a tento důkladně učesejte.
4. Vložte pramen vlasů u hlavy mezi žehlicí plochy. 

Dbejte na správnou vzdálenost přístroje od hlavy!
5. Pramen vlasů rovnoměrně vyžehlete od hlavy až po konečky vlasů. Nezů-

stávejte příliš dlouho na jednom místě.
6. Tímto způsobem vyžehlete pramen po prameni celé vlasy.

Vypnutí a vychladnutí přístroje
1. Přístroj vypněte zapínačem/vypínačem na polohu OFF. 

Kontrolka přestane svítit. 
2. Vytáhněte žehličku ze zásuvky.
3. Nechte přístroj zcela vychladnout, až poté ho lze vyčistit nebo uklidit.
4. Zmáčkněte desky k sobě a dejte přes ně kryt.

• Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití a především 
se řiďte bezpečnostními upozorněními!

• Přístroj smíte ovládat jen tak, jak je popsáno v tomto návodu.
• Tento návod uschovejte.
• Budete-li přístroj předávat dalšímu uživateli, přiložte prosím tento návod  

k použití.
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4. Čištění

NEBEZPEČÍ! 
• Před čištěním přístroje vytáhněte kabel ze zásuvky a nechte 

přístroj vychladnout.
• Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani takové, které mohou poškrábat 

povrch.
• Nikdy nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné hořlavé čisticí prostředky.

• Lehce navlhčeným hadříkem omyjte kryt a žehlicí plochy, poté přístroj 
otřete do sucha.

5. Technické parametry

Číslo výrobku 9263041

Síťové napětí 110 V–240 V ~ 50 Hz / 60 Hz

Ochranná třída  II

Výkon 25 W

Rozsah teploty max. 160 °C

Okolní teplota –10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na technické a vzhledo-
vé změny přístroje a příslušenství.

6. Prohlášení o shodě
V souladu s evropskými směrnicemi byla přidána  
značka CE.
Prohlášení o shodě je u distributora: 
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29 
85737 Ismaning bei München · NĚMECKO
Toto není adresa servisního střediska.

7. Likvidace
Symbol znamená, že výrobek musí být v Evropské unii zavezen na 
místo sběru a třídění odpadu. To platí pro výrobek a všechny části 
příslušenství označené tímto symbolem. Označené výrobky nesmí 
být likvidovány společně s normálním domácím odpadem, ale musí 
být zavezeny na místa zabývající se recyklací elektrických a 
elektronických zařízení.

Obal 
Chcete-li obal zlikvidovat, řiďte se příslušnými předpisy  
k ochraně životního prostředí ve vaší zemi.
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UPOZORNĚNÍ: Překontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly příslušenství 
a zda jsou nepoškozené.

1 (Horní) držadlo
2 Kabel se síťovou zásuvkou  

a odlehčením od tahu
3 Zapínač / vypínač

4 LED síťová kontrolka červená
5 Žehlící plochy s keramickou  

vrstvou
6 Kryt

Příslušenství: žehlička na vlasy s krytem, návod k obsluze

Výstražná upozornění v tomto návodu
V případě potřeby jsou v tomto návodu k použití uvedena následující  
výstražná upozornění:

NEBEZPEČÍ! Vysoké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za 
následek poranění a ohrožení života.

VÝSTRAHA! Střední riziko: Nerespektování výstrahy může mít za 
následek zranění nebo těžké věcné škody.

POZOR: Nízké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek 
zranění nebo lehké věcné škody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečnosti a zvláštnosti, které by měly být
respektovány při zacházení s přístrojem.


