Loknovací kulma s LCD displejem
Popis:

Nastavení teploty
Teplotu nastavíte tlačítky + a –. Teplotu lze nastavit až do 230 °C. Doporučujeme vždy začít na nejnižším
stupni teploty a teprve poté navýšit pracovní teplotu na požadovanou úroveň
190 °C, pro jemné nebo barvené vlasy
210 °C, pro běžné vlasy
230 °C, pro silné nebo vlnité vlasy
Nastavení časovače
K dispozici jsou čtyři stupně nastavení časovače se zvukovým indikátorem (pípnutí) pro různé typy
zvlnění. Čím delší dobu budete své vlasy kulmovat, tím více budou nakadeřené. Nutno však upozornit,
že konečný výsledek může být rozdílný díky typu vlasů. Nastavíte tlačítkem Model
Délka ohřevu 8 vteřin (1 pípnutí) - pro volně splývající vlny
Délka ohřevu 10 vteřin (1 pípnutí) - pro lehce pružné lokny
Délka ohřevu 12 vteřin (1 pípnutí) - pro pevné a dlouhotrvající lokny
Délka ohřevu 15 vteřin (1 pípnutí) – pro super pevné a dlouhotrvající lokny
Nastavení směru loken
Posledním tlačítkem lze měnit směr tvaru loken. Doprava, doleva nebo automaticky. Při automatickém
režimu se automaticky střídá levá a pravá strana pro dosažení přirozenějšího vzhledu.
Návod k použití
Kulma na vlasy se vyznačuje velmi jednoduchým ovládáním.
1. Zajistěte, aby vlasy byly čisté, suché a učesané.
2. Oddělte pramínek vlasů ne větší než 3 cm.
3. Důležité: vždy držte přístroj navíjecí komorou k hlavě, nikdy ne obráceně.
4. Natáhněte pramínek vlasů a umístěte kulmu tam, kde chcete začít zvlnění. Pramínek umístěte celý
doprostřed kulmy.

5. Stiskem zavřete kulmu a vlasy se začnou automaticky navíjet. Pokud používáte časovač, přístroj
začne pípat. Počet pípnutí se liší na základě délky ohřevu. Rukojeti přístroje držte sepnuté, dokud
neuslyšíte pípnutí.
6. Uvolněte rukojeť kulmy a opatrně vytáhněte pramen vlasů.

Automatické vypnutí
Pokud kulmu nebudete používat déle než 72 minut, kulma se automaticky vypne.
POZOR
Nikdy nepoužívejte kulmu v blízkosti vody, ve vaně, umyvadle či jiné nádobě.
Nikdy nevkládejte kulmu do vody nebo jiné tekutiny.
Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, zda kulma není poškozená. Pokud zjistíte jakékoliv
poškození, přístroj nepoužívejte, stejně tak jej nepoužívejte, pokud spadl na zem.
V případě jakéhokoliv poškození se obraťte na odborníka.
Loknovací kulmu nepoužívejte v případě, že je kabel porušený. V případě poškození kabelu, okamžitě
přestaňte kulmu používat.
Nikdy se nesnažte opravit kulmu svépomocí.
Nenechávejte kulmu bez dozoru, pokud je zapnuta v zásuvce.
Pokud je loknovací kulma v provozu, nepokládejte ji na jakoukoliv hořlavou podložku.
Dbejte na to, aby horký povrch loknovací kulmy nepřišel do přímého kontaktu s kůží a zejména s očima,
ušima, obličejem a krkem.
Nikdy kulmu nepoužívejte na vlasy velmi malých dětí.
Vždy se ujistěte, že loknovací kulma je uchovávána mimo dosah dětí, a to zejména při jejím používání
a při následném ochlazování.
Před uložením vždy nechte loknovací kulmu dostatečně vychladnout.
Po ukončení práce neobtáčejte elektrický kabel kolem těla kulmy, mohlo by dojít k jeho
poškození. Volně jej položte vedle loknovací kulmy.

