
CZ
Kónická kulma na vlasy CERA WAND

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. 

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



PROVOZ :
Přístroj s odkládacím stojánkem postavte na rovnou, hladkou plochu, která není citlivá na 
teplo.
Připojte síťový kabel k síti
K zapnutí stiskněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí
Nastavte požadovanou teplotu ( 80°C – 210°C )
Přednastavená teplota 180°C
Ke zvýšení teploty stiskněte pravé tlačítko
Ke snížení teploty stiskněte levé tlačítko
Teplota se dá nastavit naťukáváním v krocích 5°C. Pro rychlejší nastavení podržte příslušné 
tlačítko
Nastavená teplota se zobrazí trojnásobným zablikáním.  Na LCD displeji se zobrazí dosažená 
pracovní teplota. LCD displej bliká, dokud se nedosáhne požadovaná teplota. Po dosažení 
zvolené teploty ukazatel přestane blikat. 
Po použití přístroj vypněte pomocí prostředního tlačítka ( vypnutí / zapnutí ). LCD displej 
musí být zhasnutý.
Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvka.
Přístroj nechte vychladnout.

Upozornění :
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 !

                                 



SK
Kónická kulma na vlasy CERA WAND

Dôležité bezpečnostné pokyny:
Prístroj je určený výhradne k vytváraniu kaderí
Prístroj používajte len v súlade s účelom opísaným v návode na použitie

Pri používaní elektrického prístroja dodržujte bezpodmienečne nasledujúce 
upozornenie: (Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny.

Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
Niektoré vnútorné časti prístroja sú pod elektrickým napätím, dokonca, aj keď je aparát 
vypnutý (ak je kábel zapojený v zásuvke). (Off)
Nepoužívajte prístroj vo vani alebo pod sprchou!
Elektrické prístroje vždy odkladajte, resp. uchovávajte tak, aby nemohli spadnúť do vody 
(napr. do umývadla). Vyvarujte sa kontaktu elektrických prístrojov s vodou alebo inými 
tekutinami.
Po použití vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

Upozornenie:
Prístroj zapojený v zásuvke, nikdy nesmie zostať bez dozoru.
Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak sú v blízkosti deti alebo zdravotne postihnuté osoby. 
Prístroj nesmie byť používaný deťmi. Tento prístroj nie je hračka.
Používajte prístroj iba na stanovený účel, popísanom v návode na použitie. Používajte len 
výrobcom odporúčané príslušenstvo.
Nenechávajte sieťový kábel na horúcom povrchu.
Nepoužívajte nikdy prístroj s poškodeným sieťovým káblom. Prístroj nepoužívajte ani vtedy, 
ak riadne nefunguje, je poškodený, alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch prístroj zašlite
na prehliadku a opravu do nášho servisného centra
Prístroj neprenášajte za kábel ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
Dbajte na to, aby sa kábel nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov
Dbajte na to, aby pri uložení prístroja nebol prekrútený alebo v ostrom uhle prehnutý sieťový 
kábel.
Prístroj nikdy nepoužívajte v prostredí, v ktorých sú používané aerosólové produkty (spreje).
Nepoužívajte prístroj na mäkkom a horľavom povrchu (napr. Posteľ, pohovka).
Neklaďte prístroj do miest, kde môže byť poškodený zvieratami alebo počasím.
Nastavte všetky ovládacie prvky na "Off" (vypnúť), potom vyberte sieťový kábel zo zásuvky



PREVÁDZKA:
* Prístroj s odkladacím stojanom postavte na rovnú, hladkú plochu, ktorá nie je citlivá na 
teplo.
* Pripojte sieťový kábel k sieti
* K zapnutie stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
* Nastavte požadovanú teplotu (80 ° C - 210 ° C)
* Prednastavená teplota 180 ° C
* K zvýšeniu teploty stlačte pravé tlačidlo
* Na zníženie teploty stlačte ľavé tlačidlo
* Teplota sa dá nastaviť naťukáváním v krokoch 5 ° C. Pre rýchlejšie nastavenie podržte 
príslušné tlačidlo
* Nastavená teplota sa zobrazí trojnásobným zablikaním. Na LCD displeji sa zobrazí 
dosiahnutá pracovná teplota. LCD displej bliká, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Po 
dosiahnutí zvolenej teploty ukazovateľ prestane blikať.
* Po použití prístroj vypnite s stredným tlačidlom (vypnutie / zapnutie). LCD displej musí byť
zhasnutý.
* Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvka.
* Prístroj nechajte vychladnúť.

Upozornenie:
* Najprv by sa malo vykonať skúšobný kulmovanie na jednom prameni vlasov
* Vlasy rozdeľte na pramene s hrúbkou asi 2 cm a šírke 4 cm
* Kulmu na vlasy podržte kolmo. Pramene vlasov navíjajte na kónickou kulmu špirálovo od 
najširšej časti ohrievacej tyče až po hrot
* Po úplnom natočení podržte pramene vlasov na pár sekúnd na kulme, potom kulmu opatrne 
stiahnite z vytvorenej kadere.

Čistenie a údržba:
Prístroj sa nesmie ponoriť do vody!
Pred čistením prístroj odpojte od siete a nechajte ho vychladnúť
Prístroj utierajte iba mäkkou, prípadne ľahko navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne 
rozpúšťadlá ani brúsne čistiace prostriedky! 


