
  

 

 

 

 NÁVOD K POUŽITÍ  

Parlux ALYON + Difuzér Magic Sense 

 
Vážený zákazníku,  

děkujeme, že jste si vybral fén značky Parlux. Prostudujte si prosím naše pokyny, které vám umožní zacházet s fénem tak, abyste zachovali 

jeho kvalitu a výkon a prodloužili jeho životnost.  

 

 

Provádějte pravidelnou údržbu fénu: 
Fén má vysoký výkon, proto ho nepokládejte na znečištěná místa (obzvláště to platí pro zapnutý fén)!! Se vzduchem, který fén nasává, dochází 

pak i k nasávání velkého množství nečistot, laků a vlasů. Fén se zanáší nečistotami, dochází ke snížení výkonu fénu či k jeho poškození. 

 

V PŘÍPADĚ, ŽE JE VNITŘEK FÉNU ZANESEN NEČISTOTAMI, NEVZTAHUJE SE NA OPRAVU FÉNU ZÁRUKA!!! 

 
PROVÁDĚJTE TUTO ÚDRŽBU FÉNU: 
1) PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY a systému pro zachycení vlasů 

Přístroj vypněte hlavním vypínačem a poté jej odpojte ze sítě. Vyjměte ochrannou mřížku (odšroubováním), vyčistěte ji a poté umístěte 

zpět. 

 

HFS – HAIR FREE SYSTÉM - Systém pro zachycení vlasů je účinný pouze tehdy, pokud je prováděna jeho pravidelná údržba. Čištění trvá pár 

sekund a doporučujeme ho proto provádět každý den. 

 

POSTUP VYČIŠTĚNÍ  

Ze zadní části fénu odšroubujte filtr proti směru hodinových ručiček (obrázek 1-2). 

Vyjměte součástku pro zachycení vlasů HFS (obrázek 3-4). 

Ze součástky odstraňte všechny vlasy jednoduchým vymotáním proti směru hodinových ručiček (obrázek 5). 

Vyčištěnou součástku HFS vložte zpět doprostřed zadní části fénu (6-7). 

Očistěte mřížkový filtr od všech nečistot a přišroubujte ho zpět k fénu po směru hodinových ručiček (8-9-10). Pokud je tento filtr hodně 

znečištěný, lze ho umýt i kartáčkem a vodou, před umístěním zpět je nutné ho 100% vysušit! 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2) ČIŠTĚNÍ VNITŘKU FÉNU – 1 X ROČNĚ 

Přibližně po jednom roce intenzivního používání fénu doporučujeme jeho zaslání do autorizovaného servisního oddělení 

dodavatele fénu, kde vnitřek fénu odborně vyčistí. Toto čištění není součástí záručních oprav – jedná se o běžnou údržbu 

fénu. Upozorňujeme, že čím lépe o fén pečujete, tím déle zůstane jeho vnitřní část čistá. Během čištění fénu servisní technik 

kontroluje i opotřebení uhlíků, a v případě potřeby provádí případnou výměnu. 

3) VÝMĚNA UHLÍKŮ 

Přibližně po roce intenzivního používání fénu (fén nefouká) je nutná výměna uhlíků. Zašlete ho do autorizovaného servisního 

oddělení dodavatele fénu. Tato výměna není součástí záručních oprav – jedná se o běžné opotřebení fénu.  

Fén NIKDY NEROZEBÍREJTE SAMI! Toto přísluší pouze autorizovanému servisu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Neodborným zásahem do fénu dochází k porušení záručních podmínek a oprava není součástí záruky! 

Adaptér musí mít proudovou hodnotu na minimálně stejné zatížení jako jištění daného obvodu. 

 
Bezpečnost 
1) Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému je určen a uveden v tomto návodu. 

2) Udržujte přístroj mimo dosah dětí. 

3) V případě pádu přístroje nebo pádu těžkého předmětu na přístroj, nechte přístroj zkontrolovat autorizovaným servisem. 

4) Nikdy se nedotýkejte přístroje mokrýma nebo i vlhkýma rukama.  

5) Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné tekutiny, nepoužívejte ho v blízkosti umyvadla, vany či jiné nádoby naplněné vodou! 

V případě pádu přístroje do vody ihned vypojte bezpečným způsobem přístroj z elektřiny a přístroj již nepoužívejte! 

6) V případě poškození přívodního kabelu přístroj ihned předejte autorizovanému servisu nebo odborníkovi, který výměnu provede. 

7) Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 

zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl určen dohled nebo podány instrukce k jeho používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

8) Nikdy nepoužívejte přístroj s opotřebovaným nebo poškozeným přívodním kabelem. Jeho výměnu může provést pouze autorizovaný 

servis. 

9) Pokud není zástrčka kompatibilní se zásuvkou a je nutné zástrčku vyměnit, což může provést pouze odborník. 

10) Obecně se nedoporučuje použití adaptéru, prodlužovací šňůry nebo rozdvojky. Pokud je ale jejich použití nezbytné, používejte pouze 

schválené a homologované typy. Přívodní šňůru s vidlicí nepoužívejte jako vypínač – odpojením a připojením k síti – hrozí nebezpečí úrazu 

a poškození přístroje. Zkontrolujte ale dodržení všech hodnot uvedených na adaptéru či kabelu. 

11) V případě poruchy přístroje kontaktujte autorizovaný servis. Fén nikdy neopravujte sami! 

12) Přístroj lze připojit pouze k zásuvce s uzemněním dle příslušných předpisů. Doporučený proudový chránič: 30 mA. 

13) Nevystavujte přístroj atmosférickým vlivům. 

14) Vysoušeč je vybaven pojistkou proti přehřátí, která spotřebič vypne. Po zchladnutí spotřebič automaticky zapne. Pokud spotřebič často 

vypínáte a opětovně zapínáte, může dojít k jeho přehřátí a vypnutí. Nechte spotřebič déle vychladnout a nezakrývejte vstupní otvory. 

 

Návod k použití 
1) Přístroj vyjměte z obalu, zkontrolujte, zda je kompletní a pokud není, obraťte se ihned na dodavatele. 

2) Před prvním použitím zkontrolujte a zabezpečte dodržení hodnot elektrické sítě uvedených na typovém štítku. 

3) Tlačítko na přední straně rukojeti slouží k okamžitému spuštění proudu studeného vzduchu pro konečnou fixaci účesu. 

4) Výpusť vzduchu nepřikládejte příliš blízko k vlasům, aby vzduch mohl volně proudit. 

5)    Nikdy neblokujte vzduch, který proudí do zařízení nebo nepokládejte zařízení na měkké plochy jako je 

       například postel nebo pohovka, kde může být proudící vzduch blokován. 

6)    Po ukončení provozu přístroje nebo před jeho čištěním vypněte přístroj hlavním vypínačem a poté jej odpojte 

       ze sítě. 

7)    Při použití přístroje v koupelně je nutné vždy po skončení práce a vypnutí přístroje hlavním vypínačem přístroj 

       ihned odpojit z elektřiny, protože v blízkosti vody může být přístroj nebezpečný, i když je vypnutý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Difuzér Magic Sense® - k profesionálním fénům Parlux 

 

Difuzér je vhodný k vysoušení a tvarování vlnitých a kudrnatých vlasů, s přirozeným efektem a bez cuchání. 

 

TECHNICKÝ POPIS 

• Difuzér je dvouplášťový, proto se vnější část nepřehřívá jako u běžných difuzérů.  

• Obsahuje 15 masážních bodů, pro stimulaci pokožky hlavy. 

• Základem difuzéru je patentovaný systém DFO SYSTEM (Dynamic Flow Optimizer), který vyrovnává množství 

a teplotu vydávaného vzduchu, čímž urychluje vysoušení vlnitých vlasů a současně zamezuje jejich 

rozcuchání. 

• Difuzér lze použít spolu s fénem Parlux ALYON® a ADVANCE®. K ostatním modelům je nutné použít gumovou 

redukci, která je součástí balení. Difuzér NENÍ určen k fénům Parlux 3500 a 385.  

 

POUŽITÍ S MODELY ALYON®, ADVANCE® 

 

A. Jemným tlakem nasaďte difuzér na fén. 

B. Podle zvuku poznáte, že je difuzér správně nasazen na fén. 

 

                               

POUŽITÍ S MODELY 3800, 3200, 3000, 2800, Ardent 

 

A. Gumovou redukci jemně nasaďte do difuzéru zevnitř, hroty redukce směrem 

dovnitř. 

B. Zkontrolujte, že je redukce správně nasazena (dle obrázku). Mezi difuzérem a 

redukcí nesmí být volné místo. 

C. Přiložte difuzér k fénu. 

D. Jemně zatlačte difuzérem na fén. 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o shodě 
Tento produkt odpovídá normám a standardům Evropské unie: 

Directive 2014/30/UE a 2014/35/UE. 

 
Likvidace produktu 
Elektrozařízení s tímto symbolem nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za 

účelem správné likvidace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, 

kde budou přijata zdarma nebo je můžete při zakoupení obdobného výrobku bezplatně odevzdat u prodejce. 

 

 

 

 

 

 

Filip Krejcik


