
 

  

 

 

 

 

CZ                                                                                     NÁVOD K  POUŽITÍ                       

LW 3028 

Natáčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. 

 

 

 

ZDROJ NAPĚTÍ 

• Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz. 
• Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, 
dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě. 
 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah 
dětí mladších 8 let. 
 
 
ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE 

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní 

opatření: 

1. Přečtěte si všechny pokyny. 



2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu 
přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo 
elektrickou nebo mechanickou úpravu. 
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do 
jiné kapaliny. 
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo 
čištěním. 
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu. 
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození 
přístroje. 
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob. 
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen. 
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí. 
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může 
vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály. 
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici 
OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky. 
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen. 
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech. 
15. Uschovejte tyto instrukce. 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Model: LW 3028 

Napájení: 220-240 V~, 50/60 Hz 

Spotřeba: 350W 

Ochranná třída: II 

Čistá váha: cca 1,4 kg 
 

 
 
Před prvním použitím 
Vybalte přístroj z obalů.  
Zapněte přístroj a nechte natáčky cca 12 min se rozehřát a následně je nepoužívejte. Poté přistroj 
vypněte a otevřete. 
 
Použití  

 Zkontrolujte správné nasazení natáček v přístroji. Poté přístroj zapněte na pozici I.  

 Zavřete víko přístroje.  

 Po zhasnutí kontrolky jsou natáčky dostatečně horké.  
Dotýkejte se jen okrajů natáček může dojít k popálení.  
 
Vyberte požadovanou velikost podle délky vlasů a požadovaného účesu. S malými natáčkami můžete 
dosáhnout silných kudrlinek, s velkými natáčkami můžete dosáhnout velkých vln. Naviňte vlasy na 
natáčku a zasuňte svorku. Pokaždé co vyndáte natáčku uzavřete víko přístroje pro lepší udržení 
teploty natáček. Chytněte pruh vlasů pročešte a poté naviňte na natáčku. Pokud přístroj nepoužíváte 
tak přístroj vypněte a vyndejte ze zásuvky. Nechte natáčky cca 30 min na vlasech. Natáčky vyčistěte, 
aby na natáčce nezůstaly vlasy.  
 
Čištění  
Přístroj lze umýt navlhčených měkkým hadříkem. Udržujte přístroj bez prachu a vlasů. Nepoužívejte 
žádné ostré předměty.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo 
opravně. 
 

 
Význam symbolu „Popelnice” 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci 
elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete 
používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, 
ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a 
dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 


