
 Bezpečnostní pokyny a návod k použití 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 

120/220-240V ~ 50-60Hz 33W 

VAROVÁNÍ: Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nedovolte, aby během používání přišla do styku s 
rozehřátým povrchem přístroje pokožka nebo oči. Přístroj zapojený do elektrické sítě nepokládejte na 
povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě. 

VAROVÁNÍ: Přístroj není vhodný pro úpravu umělých vlasů či paruk.Používejte pouze na suché vlasy. 

VAROVÁNÍ: Pokud se na produktu projeví porucha, nepokoušejte se jej opravit. Tento přístroj nemá žádné 
součásti, které je možné opravit uživatelem. 

Zahřátí přístroje 

• Přístroj zapojte do zásuvky. Stiknutím tlačítka On/Off přístroj zapnete. Na digitálním displeji se zobrazí 
nápis “Temp”, světelný kruh okolo otočného voliče začne blikat, což značí nahřívání přístroje. Za žádných 
okolností nenechávejte přístroj bez dozoru pokud je zapnutý. Vyčkejte 60 sekund než se přístroj nahřeje. 

• Teplotu je možné změnit otáčením voliče. Displej s teplotou začne blikat. Otočte voličem po směru 
hodinových ručiček ”+” pro vyšší teplotu. Otočte voličem proti směru hodinových ručiček ”-” pro nižší 
teplotu. 

POZOR: Přístroje s ovladačem teploty pracují s vysokými teplotami, pokud je používáte na nejvyšší 
nastavení. Při prvním použití doporučujeme začít s nejnižším nastavením teploty a postupně ji zvyšovat, než 
dosáhnete ideální teploty pro vaše vlasy. Používejte pouze tolik tepla, které je efektivní pro váš styling. 
Jemné vlasy vyžadují nízkou teplotu a silnější, nesnadno upravitelné vlasy, obvykle vyžadují střední až 
vysokou teplotu. Prosím, čtěte pozorně všechny instrukce než začnete přístroj používat. Pro nejlepší 
výsledky následujte tento návod: 

Teplota Typ vlasů 160°C - 180°C Pro jemné, slabé vlasy 180°C - 210°C Pro vlnité, středně silné vlasy 
210°C - 230°C Pro silné a hrubé vlasy 

Časovač kulmy / Styling 

Tento přístroj má funkci Časovače. Časovač lze nastavit na 0 – 10 sekund. Vyberte čas dle typu/ textury 
vlasů, které budete upravovat. Než určiíte přesné nastavení časovače, vyzkoušejte různá nastavení na 
několika sekcích vlasů. 

• Stiskněte a držte Digitální displej po dobu 2 sekund pro přístup do módu časovače. Zobrazí se čas a začne 
blikat. 

• Změnte nastavení času otáčením rotačního dipleje. Po směru hodinových ručiček “+” pro zvýšení času. 
Proti směru hodinových ručiček “-“ pro snížení času. 

• Jakmile zvolíte vybraný čas, vyčkejte 2 sekundy, vybraný čas začne blikat, poté zmizí. Čas je nastaven. 

• Natočte vlasy okolo kulmy a stihnete displej, zobrazí se čas a časovač začne odpočítavat. Jakmile čas 
vyprší, rukojeť kulmy zavibruje a zabzučí. Váš pramen vlasů je natočen. Opakujte na zbytku vlasů a vytvořte
nádherné kudrny. 



Stylingové tipy 

• Před použitím stylingového přístroje by měly být vlasy čisté a kompletně suché. 

• Vlasy rozdělte na několik sekcí a zafixujte klipsy. 

• Začněte se spodní sekcí vlasů. 

• Držte přístroj ve vodorovné poloze a prameny vlasů omotávejte těsně okolo kulmy, zatímco konečky vlasů 
držíte v druhé ruce. V této pozici držte přístroj několik sekund nebo dokud se neozve časovač kulmy. 
POZOR: NIKDY se nedotýkejte těla kulmy. Během používání je kulma velmi horká. Během stylingu se 
dotýkejte pouze chladné koncovky Cool Tip. 

• Uvolněte vlasy a kulmy vytáhněte prostředkem vytvořené kudrliny. Pokračujte stejně se zbytkem vlasů, 
dokud nedosáhnete požadovaného stylingu. 

• Když je úprava dokončena stikněte tlačítko On/Off a držte jej dokud se nevypne digitální displej. Odpojte 
přístroj z elektrické sítě a nechejte jej vychladnout než ho uložíte. 

Atomatické duální napětí 

Přístroj se automaticky přizpůsobí správnému napětí. 

Auto Shut-off 

• Vlastnost automatického vypnutí se aktivujte vždy při zapnutí kulmy. 

• Přístroj se automaticky vypne v případě, že tak neučiníte vy do 60 minut od posledního zapnutí. 

Údržba 

Po použití přístroj vždy vypojte ze zásuvky a před čištěním nechte přístroj vychladnout. 

Otřete přístroj vlhkým hadříkem. Před použitím se ujistěte, že přístroj je kopletně suchý a očištěný od 
prachu, nečistot, stylingových sprejů a gelů. 

Skladování 

Vždy přístroj odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte. 

Před uklizením vždy nechte přístroj důkladně vychladnout. Skladujte na suchém místě. Kabel netahejte ani 
jej neomotávejte kolem kulmy, neboť by se tím mohl poškodit, a tím se zkrátit jeho životnos t. Pravidelně 
kontrolujte napájecí kabel (zejména v místě, kde vstupuje do přístroje a do zásuvky). 

Tento produkt nese CE známku a je vyroben v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility, směrnicí 2014/35/EU týkajících se dodávání 
elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, směrnicí 2011/65/EU o 
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí ERP 
2009/125/EC. 



Vlastnosti:

A – Cool Tip (chladná špička)

B – Barel kulmy

C – Tlačítko On / Off 

D – Rotační volič

E – Displej

F – Digitální displej teploty/Časovač

G – Signalizační kruhové světlo

H – Otočný kabel 

I – Ovladač digitálního voliče teploty 

J – Ovladač digitálního časovače kulmy

Při likvidaci elektrospotřebičů je třeba řídit se směrnicí o likvidaci elektrozařízení 2012/19/EU. Produkty 
označené symbolem přeškrtnutého kontejneru na štítku, krabici nebo v instrukcích či manuálu musí být 
recyklovány odděleně od komunálního odpadu.

Prosíme NElikvidujte přístroj společně s komunálním odpadem. Váš lokalní prodejce může pracovat se 
schématem vracení zboží, pokud jste připraven zakoupit si nový přístroj. Případně kontaktujte příslušný 
úřad, který vám poradí jak přístroj zlikvidovat v souladu s místními nařízeními o recyklaci.

Vyrobeno v Číně.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, South Yorkshire, S9 2RX United 
Kingdom. 


