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Bezkáblová automatická kulma na vlasy

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Táto najnovšia bezdrôtová kulma nemá nijaké obmedzenia, čo sa týka káblov, a 
očarujúce kučierky ľahko vytvoríte kdekoľvek jediným stlačením tlačidla! 

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred 
použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

Distribútor: HS plus, d.o.o.                                  Krajina pôvodu: Čína



BALENIE OBSAHUJE:

1 x bezdrôtová automatická kulma na vlasy 
2 x sponka do vlasov
1 x hrebeň na vlasy
1 x USB nabíjací kábel
1 x úložné vrecko 
1 x používateľská príručka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Menovité napätie: DC 5 V
Napájanie: 34 W
Kapacita batérie 5200 mAh, 3,6 V
Typ batérie: Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria 
Doba nabíjania: 3,5 - 4 hodiny

UPOZORNENIE

∑ Neočakáva sa, že by toto zariadenie používali používatelia s 
nedostatočnými fyzickými, zmyslovými, duševnými skúsenosťami alebo 
znalosťami (vrátane detí), okrem prípadov, keď sú v starostlivosti alebo 
pod vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod 
dozorom, aby sa zaistilo, že sa nehrajú s elektrickými spotrebičmi. 

∑ Prístroj nie je vodotesný.
∑ Uchovávajte mimo dosahu detí. 
∑ Ak je nabíjací USB kábel poškodený, nepoužívajte ho. Vymeňte ho, 

prosím, za nový. 
∑ Ak sa pri používaní v produkte objaví dym alebo iskrenie, čo najskôr ho 

vypnite a okamžite informujte po-predajný servis. 
∑ Po zapnutí sa nedotýkajte termálneho panelu rukou, aby nedošlo k 

popáleniu. 
∑ Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho. 
∑ Tento produkt je určený hlavne na osobné domáce použitie a nemusí byť 

vhodný na komerčné použitie.
∑ Používajte ho, prosím, v súlade s návodom na použitie. 



UPOZORNENIE!
Pri používaní prístroja sa nepribližujte k vani, umývadlu a iným 
nádobám. Nekvapkajte do prístroja vodou alebo iné tekutiny. Ak 
náhodou spadnete do vody, nedotýkajte sa ho priamo rukami, 
okamžite vypnite napájanie. 

ČASTI

1. Nahrievacie teleso s keramickým povlakom
2. Natáčacia komora
3. Tlačidlo Štart
4. Smer natáčania
5. Teplota
6. Indikátor batérie
7. Čas
8. Nastavovacie tlačidlo
9. Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
(nastavenie/potvrdenie)

SPÔSOB NABÍJANIA

Pred nabíjaním vypnite napájanie prístroja a potom pripojte nabíjací kábel.

1. Jeden koniec nabíjacieho USB kábla zapojte do spodnej časti kulmy a 
druhý koniec je možné pripojiť k stolovému počítaču, mobilnému zdroju 
napájania a USB otvoru USB adaptéra na nabíjanie. *Upozorňujeme, že 
ak nabíjate pomocou USB adaptéra, nepoužívajte adaptér s výstupnými 
parametrami vyššími ako 5 V DC.



2. Počas nabíjania začne na LCD obrazovke blikať symbol batérie, čo značí, 
že sa kulma nabíja. 

3. Po nabití vždy počas asi 4 hodín, po úplnom nabití, symbol batérie 
zobrazí plný stav. Po úplnom nabití prístroj možno používať približne 50 
minút. 
*Dávajte pozor na čas nabíjania, aby ste prístroj odpojili včas, aby 
nadmerné nabíjanie nemalo vplyv na normálnu životnosť batérie. 

4. Používanie prístroja počas nabíjania je prísne zakázané. Keď sa kulma 
nabíja, nezapínajte ju, aby nedošlo k poškodeniu prístroja alebo batérie. 

Poznámka: Aj keď prístroj dlhšie nepoužívate, nabíjajte ho každé dva mesiace, 
aby ste zaistili normálnu životnosť batérie.

PREVÁDZKA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Stlačte a 3 sekundy podržte vypínač. 

NASTAVENIE TEPLOTY:  V zapnutom stave stlačte nastavovacie tlačidlo, číslo 
teploty sa zobrazí v blikajúcom stave. V tomto okamihu stlačte tlačidlo nastavenia 
a upravte požadovanú teplotu (teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 150 °C až 
200 °C).

SMER KUČIEROK: V zapnutom stave stlačte nastavovacie tlačidlo dvakrát, smer 
natáčania L/R sa zobrazí v blikajúcom stave. V tomto okamihu stlačte tlačidlo 
nastavenia a vyberte smer natáčania (L pre ľavé vinutie / R pre pravé vinutie 
vlasov). 

PREPNUTIE MEDZI °C A °F: V zapnutom stave stlačte trikrát tlačidlo nastavenia, 
jednotka teploty °C bude blikať a potom stlačte nastavovacie tlačidlo pre výber 
zobrazenia Celzia °C alebo Fahrenheit (°F). 

NASTAVENIE POČTU NAHRIEVACÍCH SEKÚND: V zapnutom stave stlačte štyrikrát 
nastavovacie tlačidlo a čas nahrievania v sekundách sa zobrazí v blikajúcom stave. 
V tomto okamihu stlačte tlačidlo nastavenia a upravte požadovaný čas v 
sekundách (sekundy nahrievania je možné nastaviť v rozmedzí 8/10/12/14/18s).



POUŽITIE

Pred použitím sa odporúča rozčesať celé vlasy, aby sa znížilo riziko ch zauzlenia.

1. Stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy prístroj 
zapnete. LED obrazovka sa rozsvieti. 
2. Indikátor ohrievania začne blikať a stroj sa začne 
automaticky ohrievať na predvolenú teplotu (150 °C). 
3. Približne po 1 minúte budete počuť pípnutie a kontrolka 
bude neustále svietiť. To znamená, že stroj je pripravený 
na použitie. 

Môžete zmeniť nastavenie prístroja podľa svojich predstáv:

Nastavenie teploty: 150 °C - 200 °C
Sekundy ohrievania: 8, 10, 12, 14,16,18 

Jemné, zafarbené 
alebo poškodené 
vlasy

Normálne a 
zdravé vlasy

Drsné alebo 
prírodné
kučeravé vlasy

8 s / 10 s: Mierne 
kučery

12 s / 14 s: Jemné 
kučery

16 s / 18 s: Husté 
kučery



4. Vyberte vhodné množstvo vlasov a vložte ich do drážky v tvare 
písmena U. 

5. Stlačte a podržte (neuvoľnite) tlačidlo ŠTART. Začne to automaticky 
rolovať vlasy do vyhrievacej trubice. 

6. Po niekoľkých sekundách natáčania budete počuť pípanie. Po ukončení 
pípnutia uvoľnite tlačidlo ŠTART. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použití nezabudnite vždy vypnúť hlavný vypínač a pred uskladnením počkajte, 
kým ohrievací panel nevychladne. 

Tento prístroj nie je vodotesný. Pri čistení produktu je prísne zakázané ho 
umývať vodou alebo inými tekutinami, aby nedošlo ku skratu.

∑ Prístroj nie je vodotesný. Pri čistení je možné prístroj utrieť handričkou.  
∑ Pri utieraní vnútornej tyčinky ju musíte odpojiť. Keď je stroj vychladnutý, 

použite vatovú tyčinku alebo alkoholom napustený tampónu. 
∑ Zariadenie môžete skladovať v priloženom vrecúšku. 
∑ Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu 
s ostatným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo 
možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 

nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne prístroj recyklujte, aby ste 
podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť 
použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého 
bol produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre 
životné prostredie. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.


