
Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

                                                                                   Návod k obsluze 

V082D - Žehlička, tavící kleště na prodlužování vlasů LOOF 

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za 
Vaši důvěru a za nákup tohoto 
produktu. Tento návod k obsluze je 
součástí výrobku. Obsahuje důležité 
pokyny k uvedení výrobku do provozu 
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek 
předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si 
jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
Popis:  
Profesionální žehlička na prodloužení 
vlasů s regulací teploty. 
- je určena pro osoby, které pomocí 
keratinu prodlužují vlasy. 
- Umožňuje prodlužování vlasů keratinem. Díky tomu si můžete zvýraznit vlastní vlasy, stejně 
jako zregenerovat staré konečky. 
- Nastavitelná teplota umožňuje regulovat dle potřeby, zároveň neničí přírodní vlasy. 
- Vynikající do salonu a pro domácí použití. 
- vhodné pro všechny typy vlasů: hrubé, tenké, přirozeně vlnité vlasy nebo barvené. Můžete ji 
používat kdykoliv a nevystavujete vaše vlasy ztrátě vitality! 
- Dlouhý kabel umožňuje široké využití 
- Obsahuje LED diodu, která upozorňuje o zapnutí žehličky 
-Když se ohřeje na požadovanou teplotu, spotřebuje jen několik wattů energie na udržení 
teploty. Je vyroben z odolného a tepelně odolného plastu, který zaručuje, že výrobek bude 
sloužit po mnoho let. 
- Snadné použití, žehlička je lehká a praktická. 
 
Specifikace: 
- Teplota 
- On / Off tlačítko 
- LED dioda znázorňující práci 
- napájení 230V - 50Hz 
 

Bezpečnost: 
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  
pozměňování produktů.  
• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  
• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  
díly přístroje nebo se zranit 

 
Použití:  
- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a přepněte tlačítko ON/OFF do polohy ON – rozsvítí 
se LED dioda. Nastavte požadovanou teplotu.  
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- Žehlička bude připravena k použití během 60 sekund 
- Na konci prodlužování, přesuňte tlačítko ON / OFF do polohy OFF pro deaktivaci žehličky (LED 
dioda zhasne). 
- Než žehličku uschováte, nechte ji vychladnout, aby nedošlo k případnému hoření. 
 
Připomínky a opatření 
- Žehlička musí být připojena k síti v souladu s parametry uvedenými ve specifikacích elektřiny 
- Žehlička je během používání velmi horká. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a napájecím 
kabelem zařízení. 
- Vždy odpojte z elektřiny před čištěním a údržbou, jakož i v případě poruchy, po skončení 
užívání a to i na krátkou dobu 
- Nikdy nepoužívejte přístroj vlhký, v mokrých rukách nebo v blízkosti sprchy, když je voda ve 
vaně, umyvadle, atd. 
- Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. 
- Před uvedením zařízení do dalšího chodu, počkejte několik minut, než se ochladí. 
- Elektrická zařízení musí být uchovávána mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s těmito 
přístroji hráli nebo je používali. Skladujte zařízení na místě mimo dosah dětí. 
- Nenamotávejte kabel kolem žehličky (riziko zničení kabelu). 
- Netahejte za kabel při odpojení zástrčky ze zásuvky. 
 
Údržba a čištění  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
 


