
 
 

 
 

Profesionální žehlící kartáč na vousy a vlasy 

 

 
  



.1. Parametry a specifikace Žehličky na vousy a vlasy MASC. 

 Název: Inovativní žehlička na vousy a vlasy MASC 
 Model: MASC-002EU 
 Vyrobeno v Číně 

 Jmenovité napětí: 110-220V 
 Jmenovitý výkon: 45W 
 Frekvence: 50-60Hz 
 Výrobce: MASC 

.2. Popis Žehličky na vousy a vlasy MASC. 

 

Kryt z teplovzdorného plastu  

          

 

Zdroj tepla 

 

 

 

Ionizér 

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí 
/Teplotní režim  



.3. Použití Žehličky na vousy a vlasy MASC. 

 Zapnutí a vypnutí: Držte tlačítko po dobu 3 vteřin pro 
zapnutí. Držte tlačítko po dobu 3 vteřin pro vypnutí. 

 Zařízení se zahřívá na 180-200 stupňů Celsia. 
3.1 Před použitím se ujistěte, že vaše vousy a vlasy jsou 
       zcela suché. 
3.2 Zapojte Žehličku do sítě a počkejte 60 vteřin, než se 
       zahřeje. 
3.3 Jemně kartáčujte vousy nebo vlasy požadovaným 
       směrem, ale netlačte na kůži. 
3.4 Použijte stylizující přípravky (olej nebo balzám) pro 
       zajištění dokonalého výsledku a kvality. 
3.5 Zařízení se z bezpečnostních důvodů samo vypne po 30 
       minutách. 

.4. Čištění a údržba Žehličky na vousy a vlasy MASC. 

 4.1 Před čištěním se ujistěte, že zařízení je vypnuto, odpojeno 
        ze sítě a vychladlé na pokojovou teplotu. 
 4.2 Čistěte jemným kartáčkem nebo bavlněným hadříkem. 
 4.3 Uskladněte zařízení až po vychladnutí na pokojovou 
        teplotu. 

  



.5. Bezpečnostní opatření. 

 Prosíme, dbejte následujících pokynů pro správné zacházení 

 Děti do 14ti let mohou používat zařízení pouze za 
dohledu dospělé osoby. 

 Nepoužívejte při výskytu vody na nebo u zařízení, ani na 
mokré vousy nebo vlasy. 

 Ujistěte se, že zařízení nebo přívodní kabel nejsou 
poškozené. V opačném případě zařízení nepoužívejte. 

 Udržujte mimo dosah dětí a skladujte pouze při 
vychladnutí na pokojovou teplotu. 

 Nezasahujte do konstrukce zařízení. 

.6. Upozornění. 

 1. Nepoužívejte v blízkosti umyvadla nebo vany s napuštěnou 
     vodou – mohlo by dojít snadno ke zkratu zařízení. 
 2. Ujistěte se, že zařízení nebo přívodní kabel nejsou 
     poškozené. V opačném případě zařízení nepoužívejte. 
 3. Při zapojení zařízení do sítě udržujte mimo dosah dětí. 
 4. Skladujte pouze při vychladnutí na pokojovou teplotu. 

.7. Vlastnosti Žehličky na vousy a vlasy MASC. 

 Kompaktní rozměry – vhodná na cestování 
 Odolný plast (kat. PETT/PPE/PAEE) 
 CE certifikát 
 Navržena speciálně pro krátké vousy a vlasy 
 Žehlení více než 5x rychlejší než u klasické žehličky 
 Udržuje vousy a vlasy zdravější 
 Zcela originální design pro použití speciálně na vousy a 

vlasy 



.9. Záruční podmínky. 

1. Na Žehličku MASC se vztahuje oprava v záruční době. 
2. Záruční doba je 24 měsíců. Nevztahuje se na případy, jako 

je ztráta zařízení, zjištění zjevných zásahů do konstrukce 
zařízení, poškození vodou (zkrat), poškození horkem nebo 
zjištění svévolné opravy zařízení. 

3. Při posuzování se kontroluje stav zařízení, příslušenství a 
balení. Prosíme, uchovejte si veškeré náležitosti, jako je 
příslušenství a balení, pro případné vrácení. 

.10. Identifikace distributora. 

 Miroslav Sklenář – probeardstore.cz 
 Veronské náměstí 385 
 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy 
 
 tel.: +420 725 733 194 
 email: obchod@probeardstore.cz 
 www.probeardstore.cz 


