
Kulma CERA MICROCURLER 

 
Před použitím kulmy si prosím, přečtěte pozorně následující pokyny, abyste při používání dosáhli nejlepších výsledků. 

NEBEZPEČÍ - aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující opatření: 

1) Po ukončení práce ihned odpojte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky. 

2) Nepoužívejte přístroj během koupání, nebo pokud máte mokré vlasy. 

3) Odkládejte přístroj pouze na bezpečné místo, aby nemohl spadnout do vany, umyvadla, nebo nádoby s vodou, nebo aby 

nebyl poškozen nárazem. 

 

POZOR – Nepoužívejte přístroj v koupelně. 

Pracovní plocha této kulmy je po vypnutí velmi horká a chladne po vypnutí přístroje pomalu! Nenamáčejte do vody! 

POZOR – k vyvarování se vzplanutí, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo popálení, je nutné dodržovat následující pravidla: 

1) Přístroj nesmí být v provozu, nebo připojen k elektrické síti, pokud není pod dozorem. 

2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti, pokud je přístroj používán na děti, nebo dětmi a postiženými osobami. 

3) Tento přístroj je určen pouze pro specifické použití. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství. 

4) Přístroj nesmí být v žádném případě používán, pokud je poškozen síťový kabel, nebo síťová zástrčka. 

5) Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými předměty. 

6) Přístroj se nesmí odkládat na měkké podložky a měkká místa jako jsou postele, křesla apod. 

7) Přístroj nikdy nepoužívejte, jste-li unavení, nebo během spánku. 

8) Přístroj nenechávejte volně v prostorách a nepoužívejte tam, kde se pracuje s aerosoly. 

9) Horký přístroj nepokládejte na jakékoliv měkké plochy, a pokud je připojen k síti. Používejte odkládací stojánek. 

10) Tento přístroj má během provozu velmi horkou kovovou část. Vyvarujte se proto styku pokožky s touto částí přístroje. 

11) Používání přístroje, pokud máte mokré ruce nebo vlasy, může mít za následek úraz elektrickým proudem. 

12) Síťový kabel nenamotávejte na přístroj, nepřehýbejte a chraňte před zlámáním.  

13) Nedotýkejte se pracovních ploch, pokud jsou horké.  

14) Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladnou žehličku uložte 

na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Vyjímejte a čistěte také příslušenství. 

 

Péče a údržba: 

1) Čištění – před čištěním vypněte přístroj, odpojte síťový kabel a vyčkejte, až přístroj vychladne. K čištění držadla a krytů 

přístroje používejte pouze měkký, lehce navlhčený hadřík.  Voda nebo ostatní kapaliny se nesmí k čištění držadla 

používat, aby nepronikly dovnitř přístroje. 

2)  Skladování – odpojte síťový kabel, nechte přístroj vychladnout a uložte do původního balení, nebo jej uložte na čisté, 

suché místo. Síťový kabel by měl být svinut do delších smyček. Nemotejte kabel nikdy na přístroj, a nezatěžujte kabel 

v místě, kde vstupuje do držadla přístroje, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Přístroj nikdy nedržte a 

nepřenášejte za kabel. 

 

Takto dosáhnete nejlepších výsledků: 

 Umyjte si vlasy jako obvykle. Poté je úplně osušte. Právě umyté a vysušené vlasy se lépe upravují. Nejdříve se s 

přístrojem naučte zacházet na malé části účesu.  

 Výsledek závisí více na síle a délce vlasů než na délce kadeření.  

 Kulmu nechte zahřát 30-45 sekund. Dle typů vlasů si můžete nastavit ideální teplotu pro úpravu. Vybrat si můžete od 80-

120 stupňů.  

 Před použitím kulmy doporučujeme nanést ochranný sprej, aby se vlasy neničily.  

 Po vychladnutí kulmu očistěte vlhkým ručníkem.  

 

Každé přiložené příslušenství používejte podle dále uvedeného popisu. V případě potřeby postup opakujte až do dosažení 

požadovaného účinku.  

 

Vlasy nechte vychladnout, a teprve potom je učešte nebo vykartáčujte.  

Aby vlny na účesu vydržely déle, naneste na vlasy rovnoměrně fixační sprej. 

 

1) Před použitím kulmy musí být vaše vlasy řádně umyty a vysušeny.  

2) Ujistěte se před použitím kulmy, že vaše vlasy jsou zcela suché. Uchopte pramínek vlasů a natočte ho kolem horké 

kulmy a držte několik sekund. 

3) Dbejte na to, abyste se při používání kulmy nedotkli pokožky, přístroj je v zapnutém stavu velmi horký, hrozí poranění. 

4) Pokud chcete proces opakovat, vyčkejte, až vlasy zchladnou. 

 

Záruka: 

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje na materiál a na výrobní závady. 

Pokud je přístroj používán pro komerční využití, např. v kadeřnických salónech, zkracuje se doba záručních oprav na 12 měsíců 

od data zakoupení.  

 

Ze záručních oprav jsou vyloučena mechanická poškození přístroje, nebo pokud dojde k poškození přístroje vlivem nevhodného 

použití, údržby nebo skladování.  Záruční oprava se rovněž nevztahuje na mechanické poškození síťového kabelu – zlomení, nebo 

vytržení kabelu z přístroje. 


