
TWISTLINE 
2 IN 1 ŽEHLIČKA A KULMA NA VLASY 

 
 

 

MODEL NB.: QL-105 
 

MANUÁL 



Ďakujeme vám za kúpu 2in1 žehličky a kulmy na vlasy Twistline. 

Twistline žehlička a kulma na vlasy je inovatívny výrobok na úpravu vlasov, ktorý 

umožní vlasy vyrovnať alebo naopak upraviť do zvodných kučier za kratšie než 10 

minút. A to najdôležitejšie – účes vydrží až po dobu troch dní! 

 VÝHODY  

1. Vytvorte akékoľvek vlny, veľké retro vlny, nedbalé vlnky, plážové účesy, 

zvlnenú ofinu, skákajúce kučierky – jednoducho akýkoľvek štýl, u Vás doma a 

za kratšie než 10min! 

2. Nahreje sa na 230°C v priebehu minúty. 

3. Titánové platne s nano-keramickou vrstvou pre optimálne výsledky, vlasy 

zostávajú hodvábne a neodolateľné. 

4. Úprava vlasov ako v salóne, jednoduché prispôsobenie teploty od 140°C do 

230°C podľa typu vlasov zaručí profesionálny dlhotrvajúci efekt. 
 

 VLASTNOSTI  
 

Duál napätie:110-240V 

Výkonr:40W 

Frekvencia: 50/60Hz 

Max. teplota:230°C Min. 

Teplota:140°C 

Materiál: hliník, titan. plocha, ABS 

Dĺžka kábla: 2,5m 

5 stupňov teploty 

360° rotujúci kábel 

Škála teploty 140°C to 230°C. 

 OBSAH BALENIA  

1 x 2in1 Žehlička a kulma na vlasy 1 x návod na použitie 

 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

Toto zariadenie by sa malo používať iba tak, ako je to popísané v tejto príručke. 

Uschovajte si prosím návod. 

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov, sú elektrické časti pod napätím, 

aj keď sú vypnuté. Znížte riziko úmrtia elektrickým prúdom: 

• Tento spotrebič vždy po použití odpojte z elektrickej zásuvky. 

• Nepoužívajte pri sprchovaní a kúpaní sa. 

• Tento spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde môže 

spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla. 

• Nedávajte ani nezanárajte do vody alebo inej tekutiny. Nesiahajte po 

prístroji, ktorý spadol do vody. Odpojte ho okamžite. 

• Pred čistením tento spotrebič odpojte zo siete. 
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Zníženie rizika popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb : 
 

• Pripojte napájací zdroj, ktorý zodpovedá iba menovitému napätiu. 

• Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a / alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ na ne nedohliada osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nedostávajú pokyny o tom, ako 
prevádzkovať zariadenie. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
by nemali robiť deti, pokiaľ nie sú pod dozorom. 

• Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je zapojená do siete, je 
nevyhnutná kontrola, keď je žehličku používajú deti alebo ak je blízko detí. 

• Žehličku vždy položte na akýkoľvek povrch tak, ako je znázornené aby 
smerovala nadol. 

• Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo na iných vlhkých miestach. 

• Kábel neťahajte, nekrúťte ani nezviňte okolo žehličky alebo objímky. 

• Nepoužívajte spotrebič so skrúteným, ohnutým alebo inak poškodeným 
káblom. 

• Toto zariadenie by nikdy nemalo byť zapnuté alebo zostať zapojené počas 
nepoužívania ani počas čistenia. 

• Kábel a spotrebič udržiavajte mimo dosahu zahrievaných povrchov. 

• Pri úprave vlasov položte prístroj vždy na žiaruvzdornú rohož, aby ste chránili 
pracovné povrchy. 

• Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a na sucho. 

• Ak prístroj nefunguje tak, ako by mal, bol vystavený ostrému úderu, spadol, bol 
poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho. 

• Nepokúšajte sa o žiadne úpravy ani opravy sami a nezabezpečujte sami 
vykonanie opravy. Opravy iba kvalifikovaným technikom. 

• V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a 
zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi 
zákonmi. 

• Za škody spôsobené nedodržaním predpisov neprijímame žiadnu 
zodpovednosť. 
Podobne nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím, či 

nesprávnym zaobchádzaním. 
 

POZOR! Polyetylénové vrecká na výrobku môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli riziku 
udusenia, uchovávajte tento obal mimo dosahu detí. Tieto vrecká nie sú hračky. 

 

POZOR! Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody obsiahnutej v nádržiach, vaniach 
alebo iných nádobách. 
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 ČASTI  
 

 
1. Žehliaca plocha 

2. Led kontrolky teploty 

3. Fixačné tlačidlo 

4. Tlačidlá zapínania/vypínania a teploty 

5. Otočný napájací kábel 

 
 ODPORÚČANÉ TEPLOTY PRE TYPY VLASOV  

 
TEPLOTA TYP VLASOV 

 

1 (140°C ) 
 

Jemné, zničené 

2 (160°C ) Zosvetlené, 
Chem. upravené 

3 (180°C) Farbené 

a tmavé vlasy 

4 (200°C) Normálne až 
jemne vlnite 

5 (230°C) Husté vlasy 
Kučery 
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 NÁVOD NA POUŽITIE  

Pred použitím: Uistite sa, že sú vaše vlasy suché a rozčesané. Použitie tejto žehličky 
na mokré vlasy vysuší a poškodí vaše vlasy a pokožku. 
Tipy: 

 

- Pred použitím si najskôr umyte vlasy a súčasne použite kondicionér. Potom 

budú vlasy vyzerať lesklejšie. 

- Pred použitím použite tepelný ochranný sprej 

Zapnutie zariadenia a nastavenie teploty 

1. STLAČTE A PODRŽTE 'ON/OFF' tlačidlo (2 sekundy) pre zapnutie spotrebiča. 
 

2. Stlačte 'ON/OFF' tlačidlo pre zvolenie požadovanej 

teploty vyrovnávania. Vyberte si teplotu podľa kvality 

vlasov. Konkrétne nastavenie teploty je uvedené vyššie 

v kapitole: Odporúčané teploty pre typy vlasov. 

3. Po nastavení teploty svetlo začne blikať a zariadenie 

sa rýchlo zahreje na nastavenú teplotu. Keď svetlo 

prestane blikať, začnite zariadenie používať. 

 
4. Nezdržiavajte sa pridlho pri vyrovnávaní, inak sa vlasy poškodia. 

 
Žehlenie: rozdeľte si vlasy do prameňov, každú užšiu než 5cm. Umiestnite žehličku do 

blízkosti požadovaných prameňov vlasov, pevne držte koniec vlasov a prechádzajte 

žehličkou po prameni smerom od koreňov po konce. (Ak chcete vlasy natočiť, prístrojom 

jemne rotujte, pri žehlení prístrojom neotáčajte.) 
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Natáčanie: vyberte si prameň vlasov, ktorý chcete natočiť, priložte kulmu, uchopte ňou 

prameň vlasov a zatáčajte smerom ku koncu žehličky a potom potiahnite smerom ku 

koncu vlasov. Opakujte kým nenatočíte všetky požadované pramene. 
 

 

 VLNY KROK ZA KROKOM:  
 

 
UMIESTNENIE ŽEHLIČKY 

Hlavnú stranu žehličky pritlačte k hlave pod uhlom 45 

stupňov. Na pravej strane je železná špička hore a váš pravý 

lakeť bude mimo vášho tela. 

 

 
UMIESTNENIE NAĽAVO 

Naľavo je špic žehličky nadol a váš lakeť bude nad vašou 

hlavou aby bola žehlička v 45 stupňovom uhle. 

 

 
ZAČIATOK VLNY 

Potom, čo vložíte vlasy medzi žehliace dosky, zatočte žehličku s vlasmi 
dozadu aby ste videli hlavnú stranu žehličky v odraze zrkadla. 

 
 

 

Držte lakeť nad hlavou počas toho ako rukou 

pohybujete oproti zrkadlu. 
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DOKONČENIE VLNY 

 

Vždy veďte tú stranu žehličky, ktorá je hore. Na pravej strane 

veďte jemne dohora. 

 
 
 

DOKONČENIE NAĽAVO 

Žehličku veďte s jemným napätím, pomalým a rovnakým 

tempom smerom k dolnému rohu zrkadla. 

 
 

TIPY: 

- Na uvoľnenie vĺn omotajte vlasy okolo väčšieho valca 

- Ak chcete urobiť natočené vlasy, oviňte si vlasy okolo menšej hlavne 

- Ak chcete urobiť bočné vlny, umiestnite žehličku pod uhlom, aby ste uvoľnili 

stočenie bočnej časti vlasov. 

- Uhol pod akým žehličku držíte je najdôležitejší. Udržujte rovnaký uhol po celej 

hlave, aby ste dosiahli jednotný vzhľad. 

- Horizontálne stočenie pre objemné vlny. Pri nadýchaných vlnách držte kulmu úplne 

vodorovne. To povzbudzuje vaše vlny, aby vyzerali väčšie a objemnejšie. 

- Podľa potreby opakujte. 

- Po použití spotrebič vypnite stlačením tlačidla ON / OFF. 

- Po dokončení úpravy vlasov fixujte účes pomocou vlasového gélu alebo stylingovej 

peny, laku. Prípadne použitím oleja na starostlivosť o vlasy, vďaka ktorému sú 

žiarivejšie. Počkajte, kým žehlička vychladne, následne ju vypnite a zbaľte. 

 

POZOR 
 

1. Nenamočte vlasy po celkovej úprave. 
 

2. Nepoužívajte hrebeň po konečnej úprave vlasov. Odporúčame pretriasť vlasy rukami. 
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AUTOMATICKÉ VYPNUTIE  
 

Zariadenie má funkciu automatického vypnutia, kvôli bezpečnosti. Pokiaľ je zapnuté 

dlhšie než 60min bez prestávky, automaticky sa vypne. Ak chcete zariadenie ďalej 

používať po automatickom vypnutí, jednoducho ho zapnite zapínacím tlačidlom. 

ČISTENIE A SKLADOVANIE  
 

• Pred uložením skontrolujte, či je spotrebič úplne vychladnutý. 

• Na čistenie žehličky používajte malú látku a čistiace prostriedky. 

• Spotrebič neponárajte do vody ani do iných tekutín. 

• Výrobok nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo v miestnosti s vysokým 
obsahom vlhkosti. 

 

 
Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s 
ostatným domovým odpadom v celej EÚ. 

Predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 

nekontrolovanou likvidáciou odpadu; recyklovať zodpovedne a propagovať 

udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité 

zariadenie, použite systémy na vrátenie a 

zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt vziať 
na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie. 

 

 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok splňa požiadavky platných smerníc EC 
Directives. 

 
 

 

Navštívte našu webstránku pre ďalšie informácie 
https://(insert your local site)/ Pozrite si špeciálne ponuky a 

využite výhody, ktoré ponúkame. 

 

NÁZOV TOVARU: TWISTLINE  

KRAJINA Pôvodu: ČÍNA      HS plus d.o.o. 

IMPORT: HS plus d.o.o.     Gmajna 10, 1236 Trzin 

 
For more information, call us at (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) or write to the e-mail address: (INSERT 
YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 
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