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Keramická tvarovacia kulma BABYLISS

Keramická tvarovacia kulma BaByliss je vybavená nasadzovacou kefou, 
ktorý ju dokonale dopĺňa, čo umožňuje vytvorenie rôznych účesov 
vhodných pre všetky typy vlasov. Okrem toho je vybavená zabudovaným 
stojanom, ktorý umožní jej položenie počas použitia, a izolačným 
zakončením, ktoré uľahčuje tvarovanie vlasov.

Pokyny k používaniu 

Prístroj pripojte k sieti a vypínač prístroja umiestnite do polohy I. 
Indikátor sa rozsvieti. Niekoľko minút nechajte nahrievať. Akonáhle 
indikačný bod teploty umiestnený na vyhrievacej časti zbelie, znamená 
to, že prístroj dosiahol ideálnu teplotu. Dbajte na to, aby ste sa počas 
používania nedotýkali vyhrievacej trubice.

Použitie:

Keramické tvarovacie kulmy BaByliss
• Používajte na suché alebo takmer suché vlasy. Vlasy rozdeľte do 

rovnakých prameňov a pred úpravou ich prečešte. Stlačte páku klieští, 
umiestnite kulmu do polovice prameňa vlasov a vlasy rovnomerne 
rozprestrite medzi kliešte a trubkový nástavec. Kulmou jemne ťahajte 
až ku končekom vlasov. Skontrolujte, či sú vlasy pod kliešťami dobre 
navinuté v smere požadovaného zvlnenia, aby nedošlo k vytváraniu 
chumáčov. Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite 
kliešte na prameň zhora. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, 
umiestnite kliešte na prameň zdola.

• Vlasy naviňte až k miestu, kde majú začínať vlny. Dbajte na to, aby 
kulma neprišla do styku s vlasovou pokožkou. Kulmu na vlasoch 
niekoľko sekúnd podržte, podľa dĺžky a hustoty vlasov. Akonáhle sú 
vlasy na dotyk teplé (nie horúce), odviňte ich z kulmy. Ak chcete mať 
vlny pevnejšie a pružnejšie, naviňte vždy len malé množstvo vlasov. 
Ak si želáte aby boli vlny voľnejšie, naviňte súčasne viac vlasov naraz.
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• Kulmu zložíte tak, že stlačíte páčku klieští a odtiahnete ju. 
„Zafixovanie“ vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte najskôr
vychladnúť a potom ich upravíte kefou alebo hrebeňom.

Používanie kefy

Použitie kefy je vhodné pre dosiahnutie jemných zvlnení a väčšieho 
objemu. Kefu je možné jednoducho nasunúť na vyhrievaciu časť. 
Zahnutý koniec kefy musí byť na úrovni teplotného indikátora vyhrievacej 
časti.
• Oddeľte prameň vlasov. Naviňte ho na kefu a postupujte až ku 

korienkom tak, aby vlasy boli v dokonalom kontakte s vyhrievacím 
valcom. Niekoľko sekúnd podržte a potom jemne odviňte. Pred 
česaním nechajte vlasy dobre vychladnúť.

• Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite kefu pod 
prameň. Ak chcete zvlniť vlasy smerom hore od hlavy, umiestnite kefu 
na prameň.

Bezpečnostné pokyny

• Prístroj nikdy nepoužívajte v kúpeľni.
• Prístroj nikdy nepoužívajte nad vaňou alebo v jej blízkosti, pri 

umývadle alebo blízko nádob obsahujúcich vodu.
• Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
• Prístroj používajte výhradne v súlade s návodom na obsluhu.
• Pred prvým použitím si prístroj dôkladne prehliadnite. Ak prístroj 

spadol alebo vykazuje známky poškodenia, odporúčame ho 
nepoužívať.

• Prístroj nepoužívajte ak je jeho prívodná kábel poškodený. Prívodný 
kábel by mal byť vymenený výrobcom prístroja, servisom alebo 
osobou s príslušnou odbornou kvalifikáciou tak, aby nedošlo k
ohrozeniu spotrebiteľa.

• Prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu zapnutý alebo pripojený k 
sieti.
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• Ak je prístroj zapnutý, nikdy ho neodkladajte na miesta citlivé na 
zvýšené teploty.

• Dbajte na to, aby teplé súčasti prístroja neboli v kontakte s pokožkou, 
hlavne s ušami, tvárou a krkom.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak je prístroj používaný na deťoch alebo 
v ich blízkosti.

• Nikdy nedovoľte, aby deti manipulovali s prístrojom. Prístroj vždy 
uschovajte mimo dosah detí.

• Pred uskladnením prístroj nechajte úplne vychladnúť.
• Nikdy neomotávajte prívodný kábel okolo prístroja.
• Tento prístroj bol vyrobený v súlade s európskymi nariadeniami č. 

89/336/CEE (o elektromagnetickej kompatibilite) a č. 73/23/CEE (o 
bezpečnosti domácich elektrospotrebičov), zrevidovanými európskym 
nariadením č. 93/68/CEE (o značení typu CE).

Upozornenie:

•Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie

   a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi

   schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,

   ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča

   bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. 

   Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti,

   ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho

   sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

   Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.




