
 
 
 

Sušicí helma Ultron Corail 1000, Coral 1500, Star 2000 
 

Děkujeme za Váš nákup. Vybrali jste si kvalitní sušicí helmu navrženou s maximální péčí, která patří mezi nejúčinnější na trhu. 
Sušicí helma Ultron je perfektním nástrojem, nezbytným pro zajištění rychlé, přesné a šetrné péče při tvorbě vlasového stylingu. 
 
Obecná varování 

Pokyny pro Váš model sušicí helmy naleznete na štítku připevněném na zadní straně helmy. 
Před připojením zařízení do sítě zkontrolujte, zda údaje uvedené na štítku odpovídají charakteristikám používané elektrické sítě. 
Před montáží přístroje na stojan nebo na rameno se ujistěte, že je odpojené z elektrické sítě. 
Na horní část helmy nepokládejte ručníky, utěrky apod. Nechte tento prostor volný pro správnou cirkulaci vzduchu. Bez volného 
průchodu vzduchu přístroj nebude moci správně fungovat. 
Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za poranění osob nebo poškození věcí způsobené nesprávnou instalací, 
montáží nebo manipulací, nebo při používání jiného příslušenství, než které doporučuje výrobce. Taktéž nenese zodpovědnost za 
škody způsobené při opravě přístroje prováděné nespecializovaným a neautorizovaným personálem. 
V případě helmy s nástěnným ramenem dodavatel ani výrobce nenese zodpovědnost za zranění nebo poškození vlivem 
nevhodného použití jakéhokoliv zděného opěrného systému. 
Zařízení lze čistit pomocí navlhčeného hadříku nebo obvyklými čisticími prostředky, pokud neobsahují alkohol nebo aceton. Před 
čištěním přístroje se ujistěte, že není zapojen v elektrické síti. 
Při výměně vnitřních částí a při poškození napájecího kabelu vždy vyhledejte odborné a autorizované středisko. 
 
Návod k použití 
Časovač – nastavte dobu sušení od 0 do 60 minut otáčením časovače (C) ve směru hodinových ručiček. Po uplynutí doby se 

automaticky vrátí do polohy „0“. Během provozu sušicí helmy je možné otočit knoflík do polohy „0“, čímž funguje jako hlavní spínač. 
Nastavení teploty – nastavte požadovanou provozní teplotu otočením knoflíku (E) termostatu ve směru hodinových ručiček. 

Zelená kontrolka (B) indikuje, že probíhá fáze nahřívání. Po dosažení nastavené teploty kontrolka zhasne. 
Nastaven elektronické ventilace (pouze pro Star 2000) – chcete-li nastavit požadovanou ventilaci, otočte knoflíkem termostatu 

(D) ve směru hodinových ručiček. Vyberte si mezi nejvyšším a nejnižším nastavením, které nejvíce vyhovuje Vaší potřebě. 
 
Popis přístroje a ovládacího panelu 

B) indikační kontrolka   L) tělo helmy   P) kryt/mřížka 
C) časovač    M) kryt obličeje   Q) vidlice 
D) ventilace (pouze u modelu Star 2000) N) víko 
E) nastavení termostatu   O) ovládací panel  
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Sušiace helma Ultron Corail 1000, Coral 1500, Star 2000 
 

Ďakujeme za Váš nákup. Vybrali ste si kvalitné sušiace helmu navrhnutú s maximálnou starostlivosťou, ktorá patrí medzi 
najúčinnejšie na trhu. Sušiace helma Ultron je perfektným nástrojom, nevyhnutným pre zabezpečenie rýchle, presné a šetrné 
starostlivosti pri tvorbe vlasového stylingu. 
 
Všeobecná varovanie 

Pokyny pre Váš model sušiace prilby nájdete na štítku pripevnenom na zadnej strane helmy. 
Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či údaje uvedené na štítku zodpovedajú parametrom používanej elektrickej siete. 
Pred montážou prístroja na stojan alebo na rameno sa uistite, že je odpojené z elektrickej siete. 
Na hornú časť prilby neklaďte uteráky, utierky a pod. Nechajte tento priestor voľný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Bez voľného 
priechodu vzduchu prístroj nebude môcť správne fungovať. 
Výrobca ani dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poranenie osôb alebo poškodenie vecí spôsobené nesprávnou 
inštaláciou, montážou alebo manipuláciou, alebo pri používaní iného príslušenstva, než ktoré odporúča výrobca. Taktiež nenesie 
zodpovednosť za škody spôsobené pri oprave prístroja vykonávané nešpecializovaným a neautorizovaným personálom. 
V prípade helmy s nástenným ramenom dodávateľ ani výrobca nenesie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie vplyvom 
nevhodného použitia akéhokoľvek murovaného oporného systému. 
Zariadenie možno čistiť pomocou navlhčenej handričky alebo obvyklými čistiacimi prostriedkami, pokiaľ neobsahujú alkohol alebo 
acetón. Pred čistením prístroja sa uistite, že nie je zapojený v elektrickej sieti. 
Pri výmene vnútorných častí a pri poškodení napájacieho kábla vždy vyhľadajte odborné a autorizované stredisko. 
 
Návod na použitie 
Časovač - nastavte dobu sušenia od 0 do 60 minút otáčaním časovača (C) v smere hodinových ručičiek. Po uplynutí doby sa 

automaticky vráti do polohy "0". Počas prevádzky sušiace helmy je možné otočiť gombík do polohy "0", čím funguje ako hlavný 
spínač. 
Nastavenie teploty - nastavte požadovanú prevádzkovú teplotu otočením gombíka (E) termostatu v smere hodinových ručičiek. 

Zelená kontrolka (B) indikuje, že prebieha fáza nahrievania. Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolka zhasne. 
Nastavenie elektronickej ventilácie (iba pre Star 2000) - ak chcete nastaviť požadovanú ventiláciu, otočte gombíkom termostatu 

(D) v smere hodinových ručičiek. Vyberte si medzi najvyšším a najnižším nastavením, ktoré najviac vyhovuje Vašej potrebe. 
 
Popis prístroja a ovládacieho panelu 

B) indikačná kontrolka   L) telo helmy   P) kryt/mriežka 
C) časovač    M) kryt tváre   Q) vidlica 
D) ventilácia (iba pre Star 2000)  N) veko 
E) nastavenie termostatu   O) ovládací panel  
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