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Žehlička na vlasy
Návod k použití
Záruční podmínky

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.

Web: www.isaturn.cz
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Vážení zákazníci!
Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
Stručný úvod
Tento přístroj s keramickými deskami a rychlým zahříváním umožňuje
dlouhodobý profesionální výsledek.
Nepoužívejte tento přístroj ve vaně a v blízkosti
vody.Dodržujte základní bezpečnostní opatření, zvláště
pokud jsou v blízkosti děti.

Vyhněte se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může
dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto
ponechejte žehličku alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.
POPIS PŘÍSTROJE
1. žehlicí plocha
2. tělo
3. LED indikátor
4. On / off vypínač
5. Napájecí kabel
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POKYNY
Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a uchovejte pro další
použití.
1. Pracovní napětí je 220-230 V a výkon je 30 W.
2. Zkontrolujte, zda napětí ve vaší domácnosti souhlasí s napětím
přístroje.
3. Pro zapojení stiskněte spínač "ON", přístroj se začne zahřívat.
4. Jakmile se spotřebič zahřeje na maximální teplotu , tuto teplotu si již
udržuje.
5. Po použití vytáhněte zástrčku. Pokud chcete znovu přístroj použít,
počkejte asi tři sekundy.
6. Po použití a úplném vychladnutí můžete přístroj uložit.
UPOZORNĚNÍ
1. Neponechávejte přístroj po zapnutí bez dozoru. Když se spotřebič
zahřívá, nebo když je ještě horký, ujistěte se, že žáruvzdorná strana je
vždy nahoře.
2. Žehličku nepoužívejte blízko vody, včetně koupelny.Je to nebezpečné.
3. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí.
Přístroj není určen dětem na hraní.
4. Žehlící plochy jsou horké brzy po zapnutí žehličky,nedotýkejte se jich
rukou.
5. Tento spotřebič může být použit pouze na suché nebo polosuché vlasy.
Dlouhodobé používání je pro vaše vlasy škodlivé.
6. Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje.
7. Jakmile spotřebič úplně vychladne, uložte je na suchém místě.
8. Udržujte desky čisté a bez prachu. Nepoužívejte na kadeřnické
produkty jako je pěna, gel, spreje.Prach a stylingových přípravky
poškozují keramické žehlící plochy.
9.Žehlící plochy mohou být zabarvené, pokud je používáte na barvené
vlasy.
10. Udržujte vzdálenost od hořlavých předmětů.
11. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na nejbližší autorizovaný
servis.

NÁVOD K POUŽITÍ
 Zasuňte zástrčku do sítě, stiskněte tlačítko On / Off vypínač.
 Počkejte 1 -2 minuty, aby spotřebič dosáhl své provozní teploty.
 Rozdělte vlasy do několika vrstev. Pracujte nejprve se spodní
vrstvou .
 Vezměte malou část vlasů a žehlete žehličkou jedním plynulým
tahem od kořínků až ke konečkům.
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Nedržte na jednom místě po dlouhou dobu.
Opakujte u všech vrstev vašich vlasů.
Pokud dokončíte práci, stiskněte tlačítko On / Off a přístroj vypněte.
Odpojte žehličku na vlasy od napájení.
Nedotýkejte se žehlicích ploch, mohou být ještě horké.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Před čištěním odpojte přístroj od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
Pokud je to potřeba, použijte k čištění měkký hadřík.
SKLADOVÁNÍ
Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to může způsobit
poškození.
Přístroj skladujte na chladném, suchém místě.

Technické údaje:
Výkon: 30 W
Napětí: 220-230 V
Maximální teplota: 190 ° C

Sada
Žehlička na vlasy
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Informace o záručních podmínkách
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Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Můžete pomoci chránit životní prostředí.
Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o
třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Výrobce je oprávněn
provádět změny v technické charakteristice a v
dekorativních motivech zboží.
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Všeobecné záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky
SATURN/Laretti. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční
dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty
vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána
pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.
Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou
záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem
prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a
v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během
přepravy.
Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo
v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České
republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o
použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód
výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku
obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným
servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem
přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím
kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny
v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na
přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.
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