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VAROVÁNÍ: Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch a umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu. 
VAROVÁNÍ: Přístroj nikdy nepoužívejte v koupelně.
Přístroj není určen k použití osobami mladšími 8 let ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud tyto osoby s výrobkem nepracují pod dohledem 
kompetentní osoby nebo nebyly poučeny o zásadách bezpečnosti použití a nejsou si vědomy rizik, která na sebe bere 
osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Pokud je přístroj v dosahu dětí, je třeba, aby dospělá osoba dohlédla, aby si 
děti s přístrojem nehrály. Čištění a údržbu produktu nesmějí provádět děti bez dohledu dospělých.
Přístroj nikdy nepoužívejte v případě, že má poškozený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka 
poškozená, komponentu je třeba vyměnit u autorizovaného prodejce.
VAROVÁNÍ: Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nedovolte, aby během používání přišla do styku s rozehřátým 
povrchem přístroje pokožka nebo oči. Přístroj zapojený do elektrické sítě nepokládejte na povrchy citlivé na teplo. 
Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
VAROVÁNÍ: Přístroj není vhodný pro úpravu umělých vlasů či paruk.Používejte pouze na suché vlasy.
VAROVÁNÍ: Pokud se na produktu projeví porucha, nepokoušejte se jej opravit. Tento přístroj nemá žádné součásti, 
které je možné opravit uživatelem.

Pokročilý Generátor Iontů
Po zapnutí žehličky je slyšet zvuk klikání, který indikuje vyařování iontů. Tento pokročilý generátor iontů vytváří jejich 
maximální množství pro krásné, hedvábně hebké vlasy s brilantním leskem.

Teplotní paměť
Vaše iontová stylingová žehlička je navržena s teplotní pamětí, která po zapnutí přístroje automaticky nastaví poslední 
použitou teplotu.

Zahřátí přístroje
• Přístroj zapojte do zásuvky. LCD displej se rozsvítí a zobrazí se “OFF”.
•  Světelný kruh bliká během nahřívání dokud přístroj nedosáhne požadované teploty.
•  Stiknutím tlačítka On/Off přístroj zapnete, LCD displej začne blikat a ukáže výchozí teplotu nebo poslední nastavení 

teploty. 
• Teplotu je možné změnit otáčením voliče. Otočte voličem po směru hodinových ručiček pro vyšší teplotu. Otočte 

voličem proti směru hodinových ručiček pro nižší teplotu. Po nahřátí na požadovanou teplotu zazní zvukový signál a 
displej přestane blikat.

 POZNÁMKA: Při otáčení rotačním voličem teploty se teplota zvyšuje nebo snižuje po 10 °C.

Při prvním použití doporučujeme začít s nejnižším nastavením teploty a postupně ji zvyšovat, než dosáhnete ideální
teploty pro vaše vlasy. Používejte pouze tolik tepla, které je efektivní pro váš styling. Jemné vlasy vyžadují nízkou
teplotu a silnější, nesnadno upravitelné vlasy, obvykle vyžadují střední až vysokou teplotu. Prosím, čtěte pozorně
všechny instrukce než začnete přístroj používat. Pro nejlepší výsledky následujte tento návod:
 Teplota  Typ vlasů
 100°C - 140°C  Pro jemné, slabé, křehké vlasy 

140°C - 160°C  Pro normální vlasy 
 160°C - 200°C  Pro vlnité, středně silné vlasy 
200°C - 230°C  Pro silné a hrubé vlasy

Jak používat silikonový kryt
Tepluvzdorný silikonový kryt nasuňte na konec přístroje poté, co jej přestanete používat. S nasazeným krytem můžete
přístroj bezpečně skladovat v luxusním tepluvzdorném pouzdře.

Automatické vypnutí
V případě, že zapomenete přístroj vypnout, sám se automaticky vypne přibližně po 2 hodinách.

Automatické celosvětové napětí
Přístroj se automaticky přizpůsobí správnému elektrickému napětí.

 
 Bezpečnostní pokyny a návod k použití  
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ   
 
110-240V ~ 50-60Hz 42W 

DIGITAL 32MM GOLD TITANIUM STYLER



Styling 
Pro narovnání rozdělte vlasy na sekce široké 5 cm, pramen vložte mezi horké žehlicí plochy a stiskněte je jemně k sobě. 
Opatrně žehlete vlasy plynulým pohybem směrem dolů, od kořínků po konečky. Tento proces by měl trvat přibližně 5 - 8 
sekund na jemných vlasech, 10 – 15 sekund na silnějších vlasech (konečky vlasů budou vyžadovat méně tepla než vlasy 
blíže ke kořínkům). Pro nejlepší výsledek konečky vlasů během žehlení držte druhou rukou. Nakonec žehličku uvolněte 
a vlasy nechte jemně sklouznout z žehlicích ploch. Pro vytvoření podtočeného looku, použjte zaoblené hrany žehličky a 
konečky vlasů vytočte směrem ven nebo dovnitř.
Pro vytvoření vln žehličkou vezměte pramen vlasů a vložte jej mezi žehlicí plochy. Současně otáčejte žehličkou a posunujte 
ji směrem dolů po prameni, od kořínků po konečky. Pro více definované vlny natáčejte užší prameny vlasů.

Údržba
Po použití přístroj vždy vypojte ze zásuvky a před čištěním nechte přístroj vychladnout.
Otřete přístroj vlhkým hadříkem. Před použitím se ujistěte, že přístroj je kopletně suchý a očištěný od prachu, nečistot, 
stylingových sprejů a gelů.

Skladování
Vždy přístroj odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
Před uklizením vždy nechte přístroj důkladně vychladnout. Skladujte na suchém místě. Kabel netahejte ani jej neomotávejte 
kolem kulmy, neboť by se tím mohl poškodit, a tím se zkrátit jeho životnost. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel (zejména v 
místě, kde vstupuje do přístroje a do zásuvky).

Tento produkt nese CE známku a je vyroben v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU týkající se 
elektromagnetické kompatibility, směrnicí 2014/35/EU  týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání 
v určitých mezích napětí na trh, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních a směrnicí ERP 2009/125/EC.

Vlastnosti:
A. – Multi-Directional pohyblivé žehlicí plochy
B. – Zaoblené hrany žehlicích ploch
C. – Titanové žehlicí plochy s technologií Micro Shine
D. – Tlačítko On / Off
E. – Zvuková signalizace po nahřátí na požadovanou teplotu
F. – Rotační ovladač teploty
G. – Světelný kruh
H. –  3m dlouhý kabel
I. – 27 teplotních stupňů až do 230°C - Digitální LCD displej
J. – Rukojeť
K. – Ergonomický, kulatý design
L. – Pokročilý generátor iontů
M. – Silkonový kryt
N. – Tepluvzdorné pouzdro a podložla
O. – Odjímatelná euro zástrčka

Při likvidaci elektrospotřebičů je třeba řídit se směrnicí o likvidaci elektrozařízení 2012/19/EU. Produkty označené symbolem přeškrtnutého 
kontejneru na štítku, krabici nebo v instrukcích či manuálu musí být recyklovány odděleně od komunálního odpadu.
Prosíme NElikvidujte přístroj společně s komunálním odpadem. Váš lokalní prodejce může pracovat se schématem vracení zboží, pokud jste 

připraven zakoupit si nový přístroj. Případně kontaktujte příslušný úřad, který vám poradí jak přístroj zlikvidovat v souladu s místními nařízeními o 
recyklaci.
Vyrobeno v Číně.
HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside,  800 Brightside Lane, Sheffield, South Yorkshire, S9 2RX United Kingdom. 

Záruka a servis
Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní chyby, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.*
Tato záruka se nevztahuje na: běžné opotřebování, jako například zkraty v kabelu nebo v zástrčce. Poškození následkem nesprávného použití, jako 
například: pád přístroje, zapojení do sítě s nesprávným napětím, nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
Neodborné zacházení, jako např. oprava anebo snaha o opravu neoprávněnou osobou. Zanedbání správné údržby (např. zanesený filtr). Poškození 
elektrické šňůry.
S reklamací se obracejte vždy na obchodníka, u kterého byl přístroj zakoupen.
V případě, že byl produkt zakoupen přímo u distributora Salon Professional s.r.o., své požadavky zasílejte emailem na adresu: reklamace@salonpro.
cz spolu s vyplněným reklamačním listem, který naleznete na www.salonpro.cz v sekci Ke stažení.
FIRMA SALON PROFESSIONAL S.R.O. neponese zodpovědnost za ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ KODY ZPŮSOBENÉ
PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.
*Na přístroje platí dvouletá záruka pouze pro osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze 
fyzické osoby, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání. 
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