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KULMOFÉN LOOK

Kulmofén Look je novým základným nástrojom, nutným pre všetky typy 
účesov. S motorom s výkonom 300W a s 2 rýchlosťami je možné zariadenie 
použiť na navlhčené alebo suché vlasy a tiež na všetky typy vlasov. Kulmofén 
Look je dodávaný s dvoma rôznymi kefkami, ktoré môžete veľmi ľahko 
vymeniť: žiadny účes tak nie je nemožný …

Obidve guľaté kefky, jedna zo zosilnených štetín a druhá plastová so 
zúbkami, vypúšťajú prúd vzduchu. Pretože cez kefku prechádza horúci 
vzduch, môžete tak účesy vytvoriť jednoduchšie a vlny vydržia dlhšie. 
BaByliss myslel aj na ženy, ktoré cestujú, a vybavil kulmofén Look 
prepínačom pre dve rôzne napätia elektrických sietí.

Umiestnenie a zloženie nástavcov
Ak chcete vymeniť kefku, otočte zaisťovací krúžok a ťahajte kefku smerom 
nahor. Ak chcete nasadiť novú kefku, postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE

Každá z dvoch kefiek môže byť použitá na vytvorenie rôznych štýlov účesov:

1. Guľatá kefka s chlpmi z diviaka.
Vnútrom kefky prúdi prúd vzduchu zaisťujúci jej ešte väčšiu účinnosť. Kefka 
umožňuje ľahko vytvoriť úchvatné „fúkané účesy“, narovnať alebo vytvarovať 
vlasy. Mala by byť používaná najlepšie na vlhkých vlasoch. Oddeľte tenký 
pramienok vlasov a položte kefku na korienky, pričom vlasy držte druhou 
rukou. Spúšťajte kefku smerom ku končekom, pričom namotávajte vlasy 
v požadovanom smere. Vlasy odmotajte a pohyb opakujte do úplného 
uschnutia vlasov. Zariadenie používajte len na rýchlosti 1.

2. Guľatá kefka pre tvorbu účesov.
Táto kefka, rovnako s prúdom vzduchu vo vnútri, je veľmi vhodná na zvlnenie 
a pre dodanie objemu vlasom. Používa sa na suchých alebo vlhkých vlasoch. 
Oddeľte pramienok vlasov, učešte ho od korienkov ku končekom a potom 
vlasy namotajte. Nechajte ich namotané na 15 - 30 sekúnd v závislosti na 
hrúbke pramienku. Pred učesaním vlasov ich nechajte vychladnúť. Túto kefku 
používajte pri rýchlosti 1 alebo 2.
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DVA DRUHY NAPÄTIA

Kulmofén Look značky BaByliss môže byť používaný v elektrickej sieti 
s napätím 230 alebo 115 voltov. Pred pripojením zariadenia k elektrickej 
zásuvke skontrolujte, či používané napätie zodpovedá napätiu uvedenému 
na prepínači napätia. Ak tak tomu nie je, otočte prepínačom pomocou mince 
na požadovanú hodnotu.

ÚDRŽBA ZARIADENIA

• Pred čistením alebo odložením vždy zariadenie odpojte a nechajte 
vychladnúť.

• Odporúčame vám čistiť kefky pravidelne, aby ste sa vyhli nakumulovania 
vlasov, vlasových výrobkov a podobne. Na odstránenie vlasov z kefky 
použite hrebeň. Na plastové povrchy použite suchú alebo ľahko navlhčenú 
tkaninu.

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:


