
Profesionální žehlička na vlasy s párou Hairway Mellow care                                                     CZ

Model: 04121

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny instrukce a dodržujte je.
Tento přístroj je vhodný pro přírodní, odbarvené nebo barvené vlasy a přírodní paruky. Nepoužívejte 
jej na paruky z umělých vlasů nebo příčesky, vlasy, na které byl nanesen lak na vlasy nebo tužidlo. 
Tyto látky se mohou nalepit na žehlící plochy a snížit tak jejich účinost.

1. Důležité bezpečnostní opatření
Pro vaši ochranu před zraněním a elektrickým šokem, musí být při použití přístroje dodržovány 
následující informace.

Varování: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadel nebo jakýchkoli jiných nádob s 
vodou. Neponořujte zařízení do vody nebo jakékoli jiné tekutiny. 
Toto zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním 
postižením nebo ti, kteří nemají s použitím tohoto přístroje dostatečné zkušenosti nebo potřebné 
znalosti, pokud nemají dohled nebo instrukce od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by 
měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Čištění a údržbu smí 
provádět děti pouze pod dozorem.

Nepokládejte přístroj běhěm použití na povrch citlivý na teplo. Vyvarujte se kontaktu s částmi přístroje,
které hřejí, obzvláště s ušima, očima, obličejem a krkem. Po použití nenavinujte kabel okolo přístroje, 
může dojít k poškození kabelu. Šňůru volně naviňte a nechte viset po straně přístroje.

Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.
Dále přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen nebo spadl. Dejte prosím přístroj do autorizovaného 
servisu na kontrolu a opravu.
Nevystavujte přístroj teplotám pod 0°C a nad +40°C po delší dobu. Nevystavujte přístroj slunečním 
paprskům.

2. Vlastnosti
- funkce páry: Pára redukuje riziko popálení při vysokých teplotách, dodává další hydrataci a lesk.
- keramicko-turmalínový povrch- zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a má anti-statický efekt
- plovoucí plochy (110 x 32 mm) rovnoměrně rozkládají tlak na vlasy a zabraňují tak jejich tahání
- 5 možností nastavení teploty (150°, 170°, 190°, 210°, 230°C)
- přepínač pro přidávání páry
- odnímatelná nádržka na vodu
- kabel s otočnou koncovkou, délka 2.7m
- balení obsahuje: čistící kartáček na parní trysku, pipetu (5 ml) pro naplnění nádržky

3. Spuštění a použití
- Žehlička má na spodní straně rukojeti zámek, který ji udržuje uzamčenou. Před použitím ji 
odemkněte.
- Připojte zařízení do zásuvky a zapněte pomocí tlačítka ON/OFF. Žehlička se začne nahřívat na 
teplotě 150 °C.
- Pro nastavení teploty použijte tlačítka + a -.
- Optimální nastavení teploty: pro jemné vlasy do 150°C, pro normální vlasy od 170° do 190 °C a pro 
silné vlasy od 210° do 230°C.



- Funkce páry: Před použitím musí být nádržka naplněna destilovanou vodou. Pro uvolnění nádržky 
přesuňte tlačítko do pozice “UNLOCK” a nádržku vysuňte. Otevřete gumovou zátku na spodní straně 
nádržky a naplňte nádržku vodou pomocí pipety. Uzavřete nádržku gumovou zátkou a zasuňte ji zpět 
dokud nezaklapne na místo. Tlačítko zapnutí páry a kontrolka jsou v horní části rukojeti žehličky. 
Kontrolka se rozsvítí jakmile je funkce páry aktivní.
- Po použití stlačte tlačítko ON/OFF a odpojte napájecí kabel.
- Před uschováním přístroje jej nechejte vychladnout.

4. Údržba a péče
Odpojte přístroj od elektrické sítě. Očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou s použitím jemného 
mýdla. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, rozpouštědla nebo brusiva. K čištění parní trysky 
prosím použijte přiložený čistící kartáček. 

5. Záruka
Záruka je vyloučena pokud:
- zařízení bylo používáno pro nesprávné účely nebo neopatrně
- zařízení bylo poškozeno nesprávným použitím
- byla závada způsobena nedodržením instrukcí v manuálu
- pokus o opravu byl proveden neautorizovaným servisem nebo osobou
Součásti podléhající opotřebení nejsou do záruky zahrnuty.

Technické údaje:
Síťové napětí: 220-240V
Síťová frekvence: 50 Hz
Výkon: 55 W

Varování
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, umyvadla
nebo jiné nádoby obsahující vodu.

Vyrobeno pro:
Hairway GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen, Germany
www.hairway.eu

Dodavatel:
Detail–Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 
Velké Meziříčí
+420 566 440099
+421 221 201099
www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu 

http://www.hairway.eu/
http://www.svetkadernictva.sk/
http://www.svetkadernictvi.cz/


Profesionálna žehlička na vlasy s parou Hairway Mellow care                                                    SK

Model: 04121

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie a dodržujte ich. Tento prístroj je vhodný 
pre prírodné, odfarbené alebo farbené vlasy a prírodné parochne. Nepoužívajte ho na parochne z 
umelých vlasov alebo príčesky, vlasy, na ktorej bol nanesený lak na vlasy alebo tužidlo. Tieto látky sa 
môžu nalepiť na žehliacej plochy a znížiť tak ich účinosť. 

1. Dôležité bezpečnostné opatrenia 
Pre vašu ochranu pred zranením a elektrickým šokom, musí byť pri použití prístroja dodržiavané 
nasledujúce informácie. 

Varovanie: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadiel alebo akýchkoľvek iných nádob s 
vodou. Neponárajte zariadenie do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.  
Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym 
postihnutím alebo tí, ktorí nemajú s použitím tohto prístroja dostatočné skúsenosti alebo potrebné 
znalosti, ak nemajú dohľad alebo inštrukcie od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Čistenie a údržbu smie vykonávať
deti len pod dozorom. 

Neklaďte prístroj behom použitia na povrch citlivý na teplo. Vyvarujte sa kontaktu s časťami prístroja, 
ktoré hrejú, obzvlášť s ušami, očami, tvárou a krkom. Po použití nenavinujte kábel okolo prístroja, 
môže dôjsť k poškodeniu kábla. Šnúru voľne naviňte a nechajte visieť po strane prístroja. 

Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ je kábel alebo zástrčka poškodená. Ďalej prístroj nepoužívajte, 
pokiaľ je poškodený alebo spadol. Dajte prosím prístroj do autorizovaného servisu na kontrolu a 
opravu. Nevystavujte prístroj teplotám pod 0 °C a nad + 40 °C po dlhšiu dobu. Nevystavujte prístroj 
slnečným lúčom. 

2. Vlastnosti
- funkcie pary: Para redukuje riziko popálenia pri vysokých teplotách, dodáva ďalší hydratáciu a lesk.
- keramicko-turmalínový povrch- zaisťuje rovnomernú distribúciu tepla a má anti-statický efekt
- plávajúce plochy (110 x 32 mm) rovnomerne rozkladajú tlak na vlasy a zabraňujú tak ich ťahaniu 
- 5 možností nastavenia teploty (150 °, 170 °, 190 °, 210 °, 230 ° C)
- prepínač pre pridávanie páry
- odnímateľná nádržka na vodu
- kábel s otočnou koncovkou, dĺžka 2.7m
- balenie obsahuje: čistiaca kefka na parnú trysku, pipetu (5 ml) pre naplnenie nádržky 

3. Spustenie a používanie 
- Žehlička má na spodnej strane rukoväti zámok, ktorý ju udržuje uzamknutú. Pred použitím ju 
odomknite.
- Pripojte zariadenie do zásuvky a zapnite pomocou tlačidla ON/OFF. Žehlička sa začne nahrievať na 
teplote 150 °C.
- Pre nastavenie teploty použite tlačidlá + a -.
- Optimálne nastavenie teploty: pre jemné vlasy do 150 °C, pre normálne vlasy od 170 ° do 190 °C a 
pre silné vlasy od 210 ° do 230 °C.
- Funkcia pary: Pred použitím musí byť nádržka naplnená destilovanou vodou. Pre uvoľnenie nádržky 
presuňte tlačidlo do pozície "UNLOCK" a nádržku vysuňte. Otvorte gumovú zátku na spodnej strane 
nádržky a naplňte nádržku vodou pomocou pipety. Uzavrite nádržku gumovou zátkou a zasuňte ju 



späť kým nezapadne na miesto. Tlačidlo zapnutia pary a kontrolka sú v hornej časti rukoväti žehličky. 
Kontrolka sa rozsvieti akonáhle je funkcia pary aktívna.
- Po použití stlačte tlačidlo ON/OFF a odpojte napájací kábel.
- Pred uschovaním prístroja ho nechajte vychladnúť. 

4. Údržba a starostlivosť 
Odpojte prístroj od elektrickej siete. Očistite vlhkou handričkou alebo hubkou s jemným mydlom. 
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo brúsivá. Na čistenie parnej trysky 
prosím použite priloženú čistiacu kefku. 

5. Záruka
Záruka je vylúčená ak: 
- zariadenie bolo používané na nesprávne účely alebo neopatrne
- zariadenie bolo poškodené nesprávnym použitím
- bola závada spôsobená nedodržaním inštrukcií v manuále
- pokus o opravu bol vykonaný neautorizovaným servisom alebo osobou
Súčasti podliehajúce opotrebeniu nie sú do záruky zahrnuté. 

Technické údaje:
Sieťové napätie: 220-240V
Sieťová frekvencia: 50 Hz 
Výkon: 55 W 

Varovanie 
Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, umývadla
alebo inej nádoby obsahujúcej vodu. 

Vyrobené pre: 
Hairway GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen, Germany
www.hairway.eu

Dodávateľ: 
Detail–Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 
Velké Meziříčí
+420 566 440099
+421 221 201099
www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu 

http://www.svetkadernictva.sk/
http://www.svetkadernictvi.cz/
http://www.hairway.eu/
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