
Kulma  First FA-5671-7/8
1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními 
schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a
rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud 
nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. 
2 Upozornění – pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. 
Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Nechte si poradit od 
elektrikáře. 
3 Před zapojením přístroje do sítě se vždy ujistěte, že použité napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji. 
4 Upozornění: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu. 
5 Pokud přístroj používáte v koupelně, po použití ho vypojte ze sítě. Blízkost vody totiž představuje nebezpečí, i když je 
vypnutý. 
6 Šňůru neomotávejte kolem přístroje. Šňůru pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození. 
7 Pokud je přívodní šňůra tohoto přístroje poškozená, okamžitě přestaňte přístroj používat a předejte ho nejbližšímu 
autorizovanému servisu, aby vám přístroj opravili či vyměnili za jiný. Vyvarujete se tak  možnému nebezpečí. 
8 Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně. 
9 Nedovolte, aby se jakákoliv část zařízení dotkla obličeje, krku nebo hlavy. 
10 Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do sítě. 
11 Přístroj pokládejte pouze na žáruvzdorný povrch. 
12 Přístroj nepokládejte na žádné měkké povrchy nábytku. 
13 Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my. 
14 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití. 
15 Před vyčištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout. 

Popis:
A) ON/OFF přepínač
B) Ovládání nastavení teploty
C) Kleště kulmy
D) Páčka kleští
E) Napájecí kabel

Použití kulmy
- připojte přístroj do síťové zásuvky
- pomocí ovladače teploty +/- nastavte teplotu v rozsahu 120 °C – 200°C
- uchopte pramen vlasů, stisknutím páčky otevřete příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec a 

příchytku. Čím tenčí je pramen vlasů, tím pevnější kadeře vytvoříte. Tímto způsobem se celá délka 
pramene vlasů dostane do styku se zahřátým válcem.

- uvolněte příchytku
- Stáhněte válec až na konec pramene vlasů
- naviňte pramen vlasů na válec. Ujistěte se, že je konec pramene vlasů navinutý v požadovaném směru.
- Ponechte kulmu ve vlasech po dobu asi 15 sekund
- pak pramen vlasů odviňte, dokud nebude možné opět stisknout páčku a tím uvolnit příchytku vlasů. 

Pak můžete účes pročísnout prsty, abyste mu dodali větší objem
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny 
určené pro recyklaci. Chráníte tím životní prostředí. 


