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INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.
Neuro™ Dry je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a pod 
přísnou kontrolou kvality. Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to 
je inteligentní styling.

ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU
• Profesionální odolný motor na střídavý proud
• Výkon 2000 wattů
• Turmalínové ionty vysuší vlasy rychle a šetrně zevnitř ven, redukují frizz
 a dodávají lesk
• Technologie SmartSense s kontrolkou  „CLEAN FILTER“
• LED displej ukazuje teplotu a nastavení
• Design umožňující přístroji vzpřímeně stát
• 4 nastavení teploty a tlačítko pro studený vzduch
• Ochranný gumový povrch
• Plochý vypínač pro lepší ergonomii a ovládání.
• Hubice pro přímý, koncentrovaný proud vzduchu a kontrolu nad stylingem
• Kompaktní silikonový skládací difuzér univerzálně pasuje na většinu
 vysoušečů
• 2 roky záruka

INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY
1. Pracujte s čerstvě umytými, ručníkem vysušenými vlasy.
2. Do vlasů naneste Fast Form® (pro hladké a jemné vyfoukání) nebo Thicken
 Up® (pro objem a plnost).
3. Za použití Paul Mitchell® ProClips rozdělte vlasy do 4 stejných sekcí.
4. Začněte na zátylku na krku, naberte kulatým kartáčem
 Paul Mitchell® Express Ion Round® (jakákoliv velikost) první pramen.
5.  Pro dodatečný objem směrujte stylingovou hubici u kořínků směrem
 nahoru.
6. Kartáč protahujte během foukání vlasy. Abyste eliminovali frizz, směřujte
 stylingovou hubici fénu na vlasy seshora.
7. Vysoušečem kopírujte pohyb kartáčem, abyste teplo distribuovali
 rovnoměrně a vysoušení probíhalo rychleji.
8. U konečků zatočte kartáč dovnitř nebo ven, podle požadovaného stylu.
9. Zafixujte tvar stisknutím tlačítka pro studený vzduch.
10. Pokračujte tímto způsobem, dokud není vše vyfoukáno.



TIPY PRO KUDRNATÉ VLASY
• Nasaďte difuzér na vysoušeč.
• Začněte foukat u kořínků s nižší teplotou a rychlostí, foukejte pomocí
 krouživých pohybů vždy ve stejném směru.
• Před koncem zvyšte teplotu a do difuzéru umístěte více pramenů.
• Pro maximální objem směrujte vysoušeč přímo ke kořínkům.
• Pro zafixování stylingu krátce použijte studený vzduch.

Pro nejlepší výsledky použijte  Thicken Up® , který dodá objem, nebo Fast Form®, 
který účes vyhladí.
Hýčkejte se luxusní, cenami ověnčenou kosmetikou: www.paulmitchell.cz.
Pro další tipy naskenujte kód:

OBECNÉ SPECIFIKACE
Frekvence (Hz):50/60Hz • Příkon: 35 W

Model Napětí Zástrčka
NDEA Evropa 220-240V Typ C

Délka kabelu: 2,7 m
Váha: 680 g

Tento spotřebič je v souladu s požadavky směrnice 2004/108/ES (Elektromagnetic-
ká kompatibilita) a směrnice 2006/95/ES (nízké napětí).



NÁVOD K POUŽITÍ

Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a zapněte tak vysoušeč. Displej zobrazující 
teplotu, rychlost, logo a kontrolka filtru se rozsvítí.
Použijte tlačítka          a         k:

• zvýšení teploty a proudu vzduchu
• snížení teploty a proudu vzduchu

Stiskněte tlačítko pro studený vzduch, nebo jej uvolněte, aby opět začal foukat 
vzduch teplý.

SMARTSENSE KONTROLKA FILTRU
Po 100 hodinách používání začne kontrolka filtru blikat, aby Vás upozornila, že 
je nutné vyčistit filtr (to znamená filtr vyjmout, pečlivě promýt vodou a nechat 
uschnout). Pevně stiskněte obě strany gumového krytu filtru (zadní strana fénu) 
a intenzivně zatáhněte k sobě. Vymyjte pod teplou vodou a nechte uschnout na 
vzduchu. Poté stiskněte tlačítko Reset filtru po dobu 5ti vteřin. Kontrolka Vás znovu 
upozorní za dalších 100 hodin. Jakmile resetujete funkci „CLEAN FILTER“, kontrolka 
přestane blikat.

Pro vypnutí přístroje STISKNĚTE TLAČÍTKO VYPNOUT.

PŘEHŘÁTÍ
Pokud dojde k přehřátí, systém přístroj automaticky vypne. Pokud k tomuto dojde, 
odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej přibližně 10 až 15 minut vychladnout. Než 
přístroj znovu zapnete, ujistěte se, že filtr a ventilátor jsou čisté.



PORUCHY A POŠKOZENÍ
• Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit
 v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit
 na distributora.
• Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
• Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození
 vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako
 například upuštění přístroje na zem.

 



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A IN-
FORMACE V NÁVODU
VAROVÁNÍ: Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli 
nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou 
hračky!

POZOR: Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud 
přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru.
Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebez-
pečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý.
Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete.
Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě 
se nedotýkejte vody.

VAROVÁNÍ: Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších 
nádrží, kde by mohla být voda.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění 
či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:
• Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete
 nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
• Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností
 nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
• Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete
 riziku požáru a přehřátí.
• UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY, jedině tak
 zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
• Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být
 vtažena do vany nebo umyvadla.
• Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.

• Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové
 chrániče. Poraďte se se svým instalatérem.
• Evropa: Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových
 prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA.
 Poraďte se se svým instalatérem.
• Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto
 návodu.
• Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.



• Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud
 nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul
 do vody.
• V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete
 si záruční podmínky.
• Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
• Ujistěte se, že přístroj je umisťován na rovný, tepelně odolný povrch.
• Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli
 kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima,
 kůží na krku a obličeji.
• Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
• UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
• Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
• Před použitím se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Zapojte do odpovídající
 elektrické zásuvky.
• Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte
 ze zásuvky.
• Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
• Tento přístroj není určen k užívání dětem nebo osobám s omezenými
 fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem
 zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně
 bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
 Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem
 nehrají.  
•  Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli
 byste být zasaženi elektrickým proudem.
• Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
• NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO FÉNU. Omotávání kabelu anuluje
 Vaši záruku.
• Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte do fénu, mohlo by dojít k
 požáru, poškození či poruše.
• Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
• NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ
 ZÁSTRČKA.
• NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO
 NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT, mohlo by dojít k elektrickému šoku,
 zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
• Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně
 zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody,
 zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
• Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat,
 vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
• Nepoužívejte na mokré vlasy.



• Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna,
 v opačném případě může dojít k poškození.
•  V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte
 ho od zdroje energie.
• Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste
 se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.
• Nikdy nezakrývejte průduchy fénu, ani jej nepokládejte na měkký povrch
 (jako je postel či gauč), který by mohl průduchy ucpat.
• Udržujte otevřené části čisté od prachu a vlasů apod.
• Nikdy nepoužívejte ve spánku.
• Nikdy nevkládejte ani nevhazujte předměty do otevřených částí fénu.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Nástavce mohou být během použití horké, nechte je vychladnout, než je
 vezmete do ruky.
• Neodkládejte z ruky zapnutý přístroj.
• Udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti od fénu, aby je fén nemohl
 vtáhnout do sebe.
• Nepoužívejte konvertor napětí.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

POSTUP REKLAMACE
Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distri-
butora:

Výhradní distributor v ČR a SR: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká 
republika, www.paulmitchell.cz



ZÁRUKA
DŮLEŽITÉ: Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného 
salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®. 

Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, 
záruční období začíná datem koupě.
Litujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.
Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.
O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.
Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v zá-
ruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté 
se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

Tato záruka se nevztahuje na:
• Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo
 tubusu, zkraty či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky. 
• Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
• Upuštění na zem
• Špatné napětí
• Opomíjením bezpečnostních upozornění
• Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
• Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
• Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo fénu, mohlo by dojít k poškození kabelu.
PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠE-
HO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ 
VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPO-
VAT DLE POKYNŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.

JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI 
VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ 
ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TÉTO PÍSEMNÉ, 
LIMITOVANÉ ZÁRUKY.
JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPO-
VĚDNÝ ZA JAKĚKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, 
KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TÉTO ZÁRUKY.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.



Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění. 

Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných přípa-
dech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se 
kterým bylo manipulováno.
Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizova-
ného zdroje.

Prohlášení k normě RoHS
Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS. 
Direktiva RoHS  omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních“.
Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsa-
hují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové 
bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

Prohlášení ke směrnici WEEE 
Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že pro-
dukt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl 
být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zave-
dena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, mini-
malizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo 
odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.se využívaly nejlepší 
dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní 
prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby 
se zabránilo rozšiřování skládek.




