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Návod na obsluhu

Teplovzdušná 
kulma
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Teplovzdušná kulma BaByliss využíva vnútorný tok vzduchu, pomocou 
ktorého vytvarujte veľmi ľahko vaše vlasy. Vďaka tomuto prístroju 
vytvarujete váš účes rýchlejšie a bude trvať dlhšie. Kulma sa skladá z 
rukoväte a 2 výmenných kefiek dvoch rôznych veľkostí. Väčšia kefka s
priemerom 23 mm je vhodná na dlhšie vlasy a menšia s priemerom 19 
mm je naopak vhodná pre kratšie vlasy. Dve rýchlosti dovoľujú vybrať 
ten najvhodnejší prúd vzduchu pre vaše vlasy. Všeobecne platí, že 
nastavenie stupňa 1 je odporúčané pre jemné alebo ľahko kučeravé 
vlasy, zatiaľ čo nastavenie stupňa 2 je vhodné pre pevné alebo silné 
vlasy. Vďaka chladnému toku vzduchu predĺžite dobu trvanie vášho 
účesu. 

Aby ste mohli jednoduchšie vytvarovať účes a zároveň aj vybrať kefu z 
vlasov, stlačte tlačidlo nad hlavným vypínačom, čím aktivujete rotáciu 
kefkovej hlavice. Akonáhle je tlačidlo uvoľnené, kefa sa zastaví v danej 
pozícii. 

Pre výmenu kefiek je potrebné zatiahnuť tlačidlo na vybratie kefy a kefu
vybrať. Pre nasunutie kefy: zatlačte kefu pevne do rukoväte. 

Použitie
Zapojte kulmu do zásuvky a vyberte požadované nastavenie. Používajte 
len na suché alebo takmer suché vlasy. Uistite sa, že ste vlasy dobre 
rozčesali pred tvarovaním. Vezmite do ruky prameň vlasov asi 3-5 cm 
široký a naviňte ho na kulmu. V závislosti od požadovaného štýlu vlasov 
a hustoty pridržte kulmu 15-30 sekúnd. Potom odviňte prameň z kulmy. 
Aby ste uľahčili navíjanie, stlačte tlačidlo nad hlavným vypínačom, 
pomaly pohybujte kulmou od korienkov vlasov ku končekom, čím sa 
rotujúca kefa automaticky uvoľní z prameňa vlasov. 

Bezpečnostné opatrenia
•  Nikdy nevkladajte prístroj do vody ani inej tekutiny. Nepoužívajte 

blízko bazénu ani iných podobných nádob obsahujúcich vodu. 
•  Uložte prístroj mimo dosahu detí. 
•  VAROVANIE! Ak chcete prístroj vyčistiť alebo ho nebudete používať, 

vypnite ho a odpojte od zdroja energie. Pri zapnutí nenechávajte 
prístroj bez dozoru. Neodkladajte prístroj na alebo do blízkosti zdroja 
tepla. Pred uložením nechajte prístroj vždy vychladnúť. 
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•  Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri kontakte teplého prístroja s tvárou 
alebo krkom. Nebezpečenstvo popálenín! 

•  Nepoužívajte prístroj, ak je prívodný kábel poškodený. V prípade 
zistenia, že je prívodný kábel poškodený, okamžite prístroj vypnite 
a vyberte zo zásuvky. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť 
vymenený autorizovaným servisným strediskom alebo servisným 
agentom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. 

•  V prípade zistenia akejkoľvek závady na prístroji, zašlite na servisné 
preskúšanie alebo na opravu. Nikdy neopravujte prístroj sami. 

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale 
označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané 
ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho 
odovzdaním na zberné miesto pre recykláciu elektrických 
a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a 

iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre 
zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. 
Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku 
potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia 
odpadových materiálov napomáha udržať prírodné zdroje surovín 
- z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a 
elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobných 
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka 
ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) 
úradu, pracovníkmi zberného dvora alebo zamestnanca predajne, v 
ktorej ste výrobok zakúpili. 

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom. 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou pre ukladanie 
odpadu. 

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami európskej smernice o 
elektromagnetickej kompatibilite



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.

Upozornenie:




