
                                          CERA SpinWand   -    Návod k     obsluze  _____________________

Kulma - kónická                           

Důležité bezpečnostní pokyny:
*   přístroj je určen výlučně k vytváření kadeří
*   přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsaným v návodu k použití

Při používání elektrického přístroje dodržujte bezpodmínečně následující upozornění: (Před 
použitím přístroje si přečtěte veškeré pokyny.

 Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. 
Některé vnitřní části přístroje jsou pod elektrickým napětím, dokonce, i když je aparát 
vypnutý (pokud je kabel zapojen v zásuvce). (Off)

 Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo pod sprchou!
 Elektrické přístroje vždy odkládejte, resp. uchovávejte tak, aby nemohly spadnout do vody 

(např. do umyvadla). Vyvarujte se kontaktu elektrických přístrojů s vodou nebo jinými 
tekutinami.

 Po použití vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Kontrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození.

Upozornění:

 Přístroj zapojený v zásuvce, nikdy nesmí zůstat bez dozoru.
 Neponechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo handicapované osoby. 

Přístroj nesmí být používán dětmi. Tento přístroj není hračka.
     Používejte přístroj pouze ke stanovenému účelu, popsaném v návodu na použití. Používejte 

pouze výrobcem doporučené příslušenství.
 Nenechávejte síťový kabel na horkém povrchu.
     Nepoužívejte nikdy přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Přístroj nepoužívejte ani tehdy, 

pokud řádně nefunguje, je poškozen, nebo spadl do vody. V takových případech přístroj 
zašlete k prohlídce a opravě do našeho servisního centra

     Přístroj nepřenášejte za kabel ani kabel nepoužívejte jako rukojeť.
     Dbejte na to, aby se kabel nacházel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů 
     Dbejte na to, aby při uložení přístroje nebyl překroucený nebo v ostrém úhlu přehnutý síťový 

kabel.
     Přístroj nikdy nepoužívejte v prostředí, ve kterých jsou používány aerosolové produkty 

( spreje ).
 Nepoužívejte přístroj na měkkém a hořlavém povrchu (např. postel, pohovka). 
 Nepokládejte přístroj do míst, kde může být poškozen zvířaty nebo počasím.
 Nastavte všechny ovládací prvky na „Off“ (vypnout), poté vyjměte síťový kabel ze zásuvky.
 Přístroj se během provozu zahřeje na vysokou teplotu, vyhněte se dotýkání horkých částí. 

Označení dílů:

A  - studený hrot
B  - kónická ohřívací tyč
C  - odkládací stojánek
D  - LCD ukazatel
E  - tlačítko pro zapnutí / vypnutí
F  - tlačítko ke zvýšení teploty
G – tlačítko pro snížení teploty
H – rukojeť
I – síťový kabel         



Provoz :

* Přístroj postavte na rovnou, hladkou plochu, která není citlivá na teplo.
* Připojte síťový kabel k síti
* Zapněte kulmu stisknutím středního tlačítka dole na rukojeti. Dle základního nastavení teplota 
stoupne na        
  180oC.
* Přizpůsobte teplotu podle typu vašich vlasů pomocí tlačítek + a – na bocích. 
* Teplotu můžete vidět na displeji.
* Doporučujeme použít sprej na vlasy pro ochranu proti teplu. 
* Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvka.
* Přístroj nechte vychladnout.

Doporučení :

* Nejprve by se mělo provést zkušební kulmování na jednom prameni vlasů
* Vlasy rozdělte na prameny o tloušťce asi 2 cm a šířce 4 cm
* Kulmu na vlasy podržte kolmo. Prameny vlasů navíjejte na kónickou kulmu spirálově od nejširší 
části ohřívací       tyče až po hrot
* Po úplném natočení podržte prameny vlasů na pár sekund na kulmě, poté kulmu opatrně stáhněte 
z vytvořené kadeře.

Čištění a údržba :

 Přístroj se nesmí ponořit do vody !
 Před čištěním přístroj odpojte od sítě a nechte jej vychladnout
 Přístroj otírejte pouze měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná 

rozpouštědla ani brusné čistící prostředky !

                                 


