
SK - Návod k použitiu

Styler a žehlička na vlasy 
COMBGLIDER EL-8769

Bezpečnostné  opatrenie

Vhodné k použitiu na rovné aj vlnité vlasy

Ďakujeme Vám za zakúpenie žehličky na vlasy COMB GLIDER EL8769. Pred 
použitím si prosím pozorne prečítajte celý obsah usmernení pre použitie. Poky-
ny bezpečne uschovajte a oboznámte nimi všetkých ďalších používateľov.

Vyobrazenie produktu, charakteristiky zodpovedajúcich produktov a 
terminológie uvedené v návode sú určené len ako vzor. Pre konkrétne 
použitie užívateľovi slúži vlastný fyzický predmet.

Návod na používanie obsahuje bezpečnostné opatrenia a pokyny, ako správne 
produkt používať. Preto si prosím pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich, aby ste 
zabránili poškodeniu a rizikám, ku ktorým by mohlo dôjsť následkom nesprávneho 
používania. Tento produkt je určený pre individuálne použitie a nie pre používanie 
väčším počtom osôb v rámci prevádzkarne. 
Všetky bezpečnostné pokyny sú určené pre zaistenie Vašej bezpečnosti.

Pozor!
Výstražný symbol tohto upozornenia upozorňuje na možnosť rizika v daných 
podmienkach. Ak sa riziku včas nezabráni, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo 
dokonca usmrteniu. Dodržujte prosím pokyny na ochranu zdravia uvedené v tomto 
upozornení.
Upozornenie!
Označenie tohto upozornenia upozorňuje na možnosť rizika v daných podmienkach. 
Toto riziko môže mať za následok úraz alebo materiálnu škodu. Dodržujte prosím 
pokyny na ochranu zdravia uvedené v tomto upozornení.





Upozornenie!
• Prístroj smie byť používaný, iba keď je zapojený do uzemnenej zásuvky strieda-
vého prúdu. 
• Neklaďte kábel na ostré hrany, nepripínajte ho sponou ani na neho nič nevešajte. 
Kábel musí byť umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov vysokej teploty a 
vlhka.
•Je nutné zabrániť kontaktu prístroja so zápalnými látkami, pretože teplota prístroja 
môže dosiahnuť až 200 ° C. 
• Prístroj nesmie byť zakrytý žiadnym materiálom. 
• Žehliaca časť hrebeňa nesmie byť pripínaná k žiadnym predmetom. Po ukončení 
prevádzky prístroja alebo ak je prístroj po určitú dobu v pokoji, odpojte prístroj zo 
zdroja energie a nechajte ho vychladnúť. 
• Neklaďte prístroj alebo kábel na horúce plochy, napríklad na varič,  alebo podob-
né predmety alebo na otvorený oheň. 
• Ak je prístroj v prevádzke, neklaďte ho na mäkkú podložku alebo na koberec.

Tipy
Pri použití žehličky na vlasy musia byť vlasy suché; v opačnom prípade nedosiahnete 
požadovaného tvarovacieho účinku.

• Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo ak ste blízko vane alebo napuste-
ného umývadla. Ak spadne následkom nepozornosti prístroj do vody, kábel okamžite 
odpojte zo zdroja energie.
Pokiaľ je prístroj pripojený k zdroju energie, nikdy sa nezdržujte v blízkosti nádob s 
vodou alebo zdrojov vody.
• Počas používania prístroja sú zuby hrebeňa veľmi horúce. Pokiaľ je prístroj pripo-
jený k zdroju energie, nedotýkajte sa zubov hrebeňa rukou ani nedržte ruky blízko 
zubov hrebeňa. Zabráňte akémukoľvek kontaktu horúcich častí prístroja s pokožkou 
a očami. Ak je prístroj ešte horúci, nemanipulujte s ním.
• Pred použitím prístroja nesmie byť na vlasy aplikovaná žiadna horľavá látka, na-
príklad sprej na vlasy, tvarovacia pena atď. Pri kontakte s horúcim hrebeňom prístroja 
by mohla takáto látka vznietiť.
• Prístroj je možné užívať len na suché, prirodzené vlasy, nie na umelé.
Ak je prístroj horúci, nedotýkajte sa zubov hrebeňa.

Bezpečnostné pokyny počas prevádzky 
prístroja



Popis súčastí:

Postup pre úpravu rovných vlasov

Ukazateľ úrovne 
teploty (6 úrovní)

Vlasy si umyte a osušte, potom dôkladne učešte (nepoužívajte 
žiadny sprej, prostriedky na tvarovanie alebo iné chemické 
prostriedky starostlivosti o vlasy), potom si okolo krku omotajte 
uterák, aby ste zabránili prípadnému popáleniu pokožky.

Zasuňte zástrčku do zásuvky, zapnite stlačením tlačidla 
„Power“, a prístroj potom bude na úrovni 4 (štandardný 
režim).

Stlačte „+“ alebo „-“ a vyberte rôzne úrovne podľa rôznych 
typov vlasov.

Zahrievané zuby 
hreneňa pre zrovnanie 
vlasov

Držadlo
Zvýšenie teploty “+”
Zníženie teploty “-”
Spínač

Zakončenie kábla 
s otáčaním o 360°

Krok 1

Krok 2

Krok 3



Krok 5

Krok 6

Krok 4

blikanie
neprerušované 
svetlo

Pri zahrievaní sa zapne LED svetlo odpovedajúcej úrovne. 
Po dosiahnutí nastavenej teploty bude LED svetlo rozsvietené 
nepretržite.

Keď je LED svetlo pre nastavenie úrovne rozsvietené, uchopte 
prístroj za držadlo a pritom dodržiavajte bezpečnú vzdiale-
nosť medzi prístrojom a pokožkou, očami.

Rozdeľte vlasy rovnomerne do prameňov, uchopte ich a nad-
vihnite. Vložte pripravený prameň vlasov do zubov hrebeňa a 
to pri korienkoch vlasov.

Hladko schádzajte smerom dolu od korienkov ku končekom 
vlasov. Tento postup opakujte, kým nedosiahnete požadova-
ného tvaru vlasov.

Pre úpravu zavlnenia vlasov smerom navon postupujte podľa 
krokov 1-6 pre rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte ich okolo 
hrebeňa smerom navon, podržte 3-5 sekúnd u končekov 
vlasov a tento postup 3x opakujte.

Po použití prístroj vypnite tlačítkom „Power“.

Pre úpravu zavlnenia vlasov smerom dovnútra postupujte 
podľa krokov 1-6 pre rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte 
ich okolo hrebeňa smerom dovnútra, podržte 3-5 sekúnd u 
končekov vlasov a tento postup 3x opakujte.

Krok 7

Krok 8

Postup pre kučeravé (zavlnené) vlasy



Po dokončení úpravy prístroj vypnite tlačidlom „Power“. 
Vlasy po vychladnutí upravte hrebeňom.

Upozornenie: Prístroj je inteligentné zariadenie, je vysoko výkonný a je úsporný 
v spotrebe energie. Potom, čo je prístroj v prevádzke 20 minút sa automaticky  
sám vypne. Ak má byť znovu uvedený do prevádzky, stlačte tlačidlo „Power“ pre 
znovuspustenie.

Štandardným počiatočným režimom prístroja je úroveň 4. Teplotu je možné nastaviť 
stlačením „+“ pre zvýšenie teploty alebo „-“ pre zníženie teploty. 
Keď je teplota nastavená, rozsvieti sa kontrolka zodpovedajúcej úrovne. Keď teplota 
dosiahne nastavené hodnoty, prejde kontrolka úrovne z blikania na nepretržité svetlo.

Úroveň 1, asi 130 ° C, určená 
pre prvé použitie žehličky na 
vyrovnávanie vlasov alebo na 
mäkké a tenké vlasy. 

Úroveň 3 / úroveň 4, asi 
160 ° C / 175 ° C, typ 
vlasov: bežné a mierne 
zvlnené vlasy.

Úroveň 2, asi 145 ° C, typ 
vlasov: blond vlasy alebo 
farbené vlasy.

Úroveň 5 / úroveň 6, asi 
190°C / 200°C, typ 
vlasov: silné, zvlnené 
a hrubé vlasy.

Nastavenie teploty

Voľba úrovne teploty

Čistenie a údržba

Pozor!
• Pri prvom použití prístroja sa môže objaviť slabý zápach spáleniny alebo mierny 
opar, ktorý vznikne následkom zvarov alebo olejových škvŕn na kovových častiach 
prístroja ktorý počas pár sekúnd zmizne. Toto je normálny jav, a prístroj možno bez 
obáv používať. 
• Ak je teplota nastavená príliš vysoko, môže dôjsť k spáleniu vlasov! 
• Zvoľte vhodnú teplotu a prístroj používajte podľa svojho typu vlasov, inak môže 
dôjsť k vysušeniu vlasov alebo vo vážnejšom prípade k popáleniu.

• Neukladajte prístroj vo vlhkom prostredí. Nevkladajte prístroj do umývačky riadu 
alebo mikrovlnnej rúry. 
• Odpojte prístroj zo zdroja energie pred čistením. 
• Zabráňte ponoreniu prístroja do vody. 
• Nepoužívajte ostrý predmet alebo korozívny prostriedok s prchavým riedidlom na 
umývanie. 
• Na čistenie prístroja použite mäkkú vlhkú handričku a osušte mäkkou suchou látkou!





Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

* Vyobrazenie výrobku a uvedenie zodpovedajúcich vlastností výrobku aj terminoló-
gia použitá v návode na používanie slúžia len ako vzor. 
* Vzhľadom k zásade stále zlepšovať naše výrobky naša spoločnosť vyhradzuje 
právo zmeniť technické parametre výrobku bez predchádzajúceho oznámenia.


