
HAIRGLAM™
BEZDRÁTOVÁ KULMA 

1. Zmáčkněte a držte tlačítko »Power ON/OFF« po dobu 2 sekund, dokud se nezapne zvukový signál 
(pípnutí) a nerozsvítí se LCD obrazovka. 
• Pro vypnutí zmáčkněte a držte tlačítko »Power ON/OFF« po dobu 2 sekund, do vypnutí přístroje. 

Pokud zapomenete spotřebič vypnout, přístroj se automaticky během 10 minut  vypne sám. 
2. Zmáčkněte »menu« pro výběr teploty (°C/°F), směr kadeření a nastavení časovače (timer). Stisknutím 

tlačítka  »adjustment« (nastavení) nastavení potvrdíte. 
• Teplotní rozsah: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C
• Směr: Vlevo/ Vpravo
• Časovač: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s

3. Kulma se začne nahřívat podle zvoleného nastavení teploty. Indikátor ohřevu během zahřívání bliká. 
Jakmile dosáhne nastavené teploty, kulma přestane blikat a ozve se 2x pípnutí.  

4. Před použitím vlasy rozčešte a rozdělte na prameny. 
5. Pramen vlasů vložte do kulmy a přidržte tlačítko »Start« pro zahájení provozu. Kulma vtáhne vlasy do 

natáčecí plochy. 
6. Uvolněte tlačítko »Start«, jakmile uslyšíte první pípnutí.  
7. Kulma přestane vlasy natáčet až po posledním pípnutí. Kulma zapípá tolikrát, na kolik je nastaven časo-

vač (timer). Pokud je časovač nastaven na 8 sekund, znamená to, že bude pípat osmkrát.  

NÁVOD K POUŽITÍ:



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ :

• HairGlam™ mohou používat, čistit a udržovat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými tělesnými, du-
ševními a smyslovými schopnostmi a osoby méně zkušené by měly pomůcku používat za pomoci nebo 
přítomnosti dospělé zkušenější osoby. 

• Spotřebič chraňte mimo dosah dětí.  
• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprchových koutů, bazénů, umyvadel nebo jiných míst s tekoucí 

vodou.  
• Spotřebič se zahřeje za několik sekund, dávejte pozor na popáleniny. Při používání buďte opatrní a Hair-

Glam™ nepoužívejte v blízkosti malých dětí a kojenců. 
• Spotřebič nenechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.  
• Zapnutý spotřebič vždy odložte na čistý, suchý a ohnivzdorný povrch. 
• Nepoužívejte doplňky, které nejsou součástí balení. 
• Nepoužívejte poškozený spotřebič. 

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
ob#chodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.


