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KULMA EASY WAVES - C260E

S kulmou Easy Waves od firmy BaByliss vytvoríte účesy podľa najnovších 
trendov pre každý štýl: od vzhľadu glamour a sofistikovanejšieho účesu 
hollywoodskych hviezd až po moderný hippie štýl alebo strapatý, prírodný a 
uvoľnený look.
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU

1.  3 hrejúce tyče s povrchom Titanium Ceramic – rozmery tyčí 
     15,8 x 130,5 mm
2.  Prepínače teploty - 3 stupňov: 160 - 180 - 200 °C
3.  Tlačidlo ON/OFF
4. Prevádzková svetelná kontrolka (LED)
5. Izolačný nástavec 
6. Otočná šnúra
7. Izolačná podložka odolná voči teplu

POUŽITIE

Pri prvom použití sa môže stáť, že sa uvoľní trochu dymu a špecifický 
zápach: je to úplne bežné a pri ďalšom použití tento jav zmizne.

• Kulmu zapojte do elektrickej siete a zapnite ju tlačidlom ON-OFF. 
 Svetelná kontrolka sa rozsvieti a bliká.
•   Pomocou voliča teploty zvoľte požadovanú teplotu. Všeobecne sa 

odporúča zvoliť nižšiu teplotu pre jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy a 
vyššiu teplotu pre vlasy kučeravé, husté a/alebo ťažko česateľné. Keďže 
sú každé vlasy iné, odporúčame Vám pri prvom použití zvoliť pozíciu « I ». 
Pri ďalšom použití môžete postupne zvyšovať teplotu podľa potreby. 

 Pre informáciu o teplotách viď tabuľku nižšie:

Teplota Typ vlasov

I   160°C Jemné, odfarbené a/alebo citlivé vlasy

II   180°C Normálne, farbené a/alebo ondulované vlasy

III   200°C Husté a/alebo kučeravé vlasy
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•   Kulmu nechajte zahriať približne jednu minútu. Po dosiahnutí vybranej 
teploty prestane červená kontrolka blikať a zostane svietiť.

Niekoľko tipov, kým začnete:
–  Na dosiahnutie optimálneho výsledku používajte Easy Waves na 

rovné alebo vyžehlené vlasy.
–  Ak chcete dosiahnuť ležérnejší a prirodzenejší vzhľad na dlhých či 

polodlhých vlasoch, začnite s úpravou vlasov v úrovni uší.
–   Na dosiahnutie väčšieho objemu začnite s úpravou pri korienkoch 

(dajte pozor, aby ste kulmu nepriblížili blízko pokožky).

Pozor! Je možné, že pri každom stlačení vlasov do kulmy budete počuť 
zasyčanie a uvidíte z vlasov stúpať dym. Neľakajte sa, toto môže byť 
spôsobené vyparovaním sébia, zvyškov vlasových prípravkov (bezoplachová 
starostlivosť, lak a pod.) alebo prebytku vody, ktorá sa z vašich vlasov 
uvoľňuje.

•   Easy Waves používajte na suché vlasy.
•  Rozčešte vlasy.
•   Oddeľte prameň vlasov a umiestnite ho medzi plochy kulmy.
•   Stlačte prameň do kulmy a pridržte ho niekoľko sekúnd ľahko zovretý, 

podľa typu vašich vlasov.
•   Povoľte zovretie a rovnaký postup vykonajte po celej dĺžke prameňa, pri 

poslednom zovretí kulmu pridržte dlhšie, aby ste dosiahli vyváženejší 
výsledok a vyhli sa skrepateniu.

•   Pracujte vždy v smere od korienkov ku špičke.
•   Odporúčame vám používať kulmu časťou s dvoma hrejúcimi trubicami 

smerom od hlavy. Lepšie tak nájdete presné miesto, na ktorom máte 
pokračovať s natáčaním.

•  Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
•   Natočené vlasy prehrabnite prstami, zafixujte ich pomocou malého 

množstva laku alebo peny na vlasy, predovšetkým však vlasy 
nerozčesávajte kefou.

•   Po dokončení práce s kulmou vypnite tlačidlo ON-OFF a odpojte ju z 
elektrickej siete. Kulmu nechajte vychladnúť.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Keď je kulma studená a odpojená z elektrickej siete, môžete ju vysušiť vlhkou 
tkaninou. Pred opätovným pripojením do siete sa uistite, že je prístroj úplne 
suchý.

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:



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava




