
 

Návod Vysoušeč vlasů 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:  

 Oblast kartáče / štětin je horká, NEDOTÝKEJTE SE TÉTO ČÁSTI, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.  
 Pokud je přístroj zapojený, neměli byste jej nikdy nechávat bez dozoru.  
 Pokud spotřebič používají děti či osoby s určitým zdravotním postižením nebo se používá v jejich 

blízkosti, je nutný pečlivý dohled.  
 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 Nepoužívejte, pokud je na jakékoli části tohoto produktu při vizuální kontrole viditelné odštípnutí nebo 

prasklina 
 Nepoužívejte zařízení, pokud je vadné nebo je poškozen kabel. Pokud přístroj nepracuje správně, 

nejprve prověřte zástrčku a poté zkontrolujte, zda je zapnuto hlavní elektrické napájení.  
 NIKDY nepoužívejte zařízení ve vodě nebo jiných tekutinách. – 
 NIKDY nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchové kabiny s vodou nebo na jiném vlhkém místě. 

Nikdy nepoužívejte, pokud jsou vaše ruce nebo nohy mokré.  
 Nikdy nesahejte na elektrický spotřebič, který spadl do vody nebo na jiné vlhké místo. Vypněte 

napájení hlavního jističe a potom přístroj odpojte.  
 Nepoužívejte fénový kartáč v blízkosti aerosolových plechovek, sprejových produktů nebo jiných 

toaletních potřeb.  
 Při používání buďte vždy opatrní, abyste se nepopálili.  
 Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte.  
 Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než pro který je určen.  
 Nepoužívejte s měničem napětí.  
 Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je zařízení odpojené a zcela ochlazené.  
 NIKDY nepoužívejte přístroj bez zadního filtru.  
 NIKDY neblokujte vzduchový otvor spotřebiče ani neumísťujte spotřebič blízko měkkého povrchu nebo 

na něj, aby nedošlo k blokování otvorů. 
 NIKDY nepoužívejte elektrický spotřebič, který byl ponechán venku nebo ponořen do vody.  
 Pokud je váš fénový kartáč vybaven nástavci, nechte před připevněním nebo sejmutím nástavců kartáč 

vychladnout. 
 Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nesprávným 

zacházením nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
• Před zapojením zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a prověřte, zda odpovídá vašemu 
místnímu napětí.  

• Váš kartáč je vybaven třemi rychlostními stupni: nízký, střední a vysoký. Jako obecné pravidlo platí, 
že vysoký rychlostní stupeň slouží pro hrubé sušení a silnější vlasy, střední pro jemnější vlasy a 
přesnější regulaci při tvarování. Nízké nastavení lze použít ke konci pro konečné tvarování stylingu.  

• Při vysoušení vlasů, začněte od zadní části hlavy a pracujte směrem dopředu.  

• Nemiřte proudem vzduchu po delší dobu na jedno místo.  

• BUĎTE OPATRNÍ: Začněte pracovat s nízkým rychlostním stupněm, abyste určili správnou teplotu 
pro vaši pokožku hlavy.  

• POZNÁMKA: Během prvních několika minut při prvním použití si můžete všimnout kouře a mírného 
zápachu, obojí je normální a rychle se vytratí.  

 
POUŽITÍ:  
1. Osušte si vlasy ručníkem.  
2. Pomocí sponek rozdělte vlasy na přiměřené části.  
3. Pro hladké fénování kartáč umístěte ke kořínkům a vlasy rozčesávejte směrem ke konečkům.  
4. Chcete-li se vyhnout přehřátí produktu, začněte nejprve s nízkým rychlostním stupněm a 
vyzkoušejte vhodnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.  
5. Z hygienických důvodů přístroj používejte na čisté vlasy.  
6. Nikdy kartáč neoplachujte pod vodou. 
 
TIPY:  
Pro rychlejší vysoušení: Osušte si vlasy ručníkem pro odstranění přebytečné vody, pro nejlepší 
výsledek mokré vlasy rozčeště hřebenem.  
Pro snazší styling: Pomocí sponek vlasy rozdělte na přiměřené části.  
Pro dosažení většího objemu vlasů: Kartáč držte u kořínků a otáčejte jím směrem ke konečkům.  
Pro dosažení hladkých rovných vlasů: Vlasy hladce rozčesávejte směrem ke konečkům.  
Natočené konečky: Před natočením kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy. 
Kudrny směrem ven: Před natočením směrem ven kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 
3 sekundy. 
 
ÚDRŽBA A PÉČE:  
• Před čištěním vždy odpojte napájení a nechte přístroj vychladnout.  
• Pravidelně kontrolujte přívod vzduchu / filtr na zadní straně kartáče a odstraňte případné 
nahromaděné nečistoty. Tyto nečistoty omezují proudění vzduchu a poškozují kartáč.  
• K čištění produktu nikdy nepoužívejte následující chemikálie: Ředidlo, benzínové alkoholy nebo jiné 
hořlavé chemikálie.  
• NEOMOTÁVEJTE kabel kolem zařízení: mohlo by to způsobit opotřebení kabelu.  
• K čištění použijte měkký suchý hadřík. 


