
Klasická kulma na vlasy Hairway Black Diamond - 25 mm
Model: 04122

Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, 
dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro 
možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel 
nezodpovídá za možné způsobené škody.

VÝROBCE:
Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland

Záruka se nevztahuje: 
1) na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím
2) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
3) na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a 
kupující údržbu neprovedl
4) na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady
5) na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

Bezpečnostní opatření:
Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující 
informace.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte 
přístroj do vody či jiné tekutiny.
Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do 
autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis..
Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním 
světle.
Zařízení se po několika minutách velmi rychle zahřeje a nesmí se dostat do kontaktu s pokožkou, 
aby nedošlo k popálení.
Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenese znatelné známky poškození. 
Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.
Nepokládejte zapnuté zařízení na povrchy citlivé na teplo.
Zabraňte kontaktu mezi zahřátými plochami zařízení a ušima, očima, obličejem a krkem. 
Ihned po použití zařízení vypněte. Před jeho uložením počkejte, než vychladne.
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Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození kabelu. Raději kabel volně
stočte.
Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako lidé s nějakými psychickými, senzorických 
nebo mentálním postižením.
Nedotýkejte se topného tělesa.

Návod k obsluze: 
1. Vybalte přístroj a připojte zařízení do elektrické sítě.
2. Stiskněte tlačítko On, nastavte pomocí tlačítek požadovanou teplotu.
3. Jakmile přestane kontrolka blikat , znamená to, že je přístroj nahřátý na požadovanou teplotu.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistými a suchými vlasy zbavenými nečistot. Pokud pracujete se
kulmou oběma rukama, používejte ochranné rukavice.
5.  Suché vlasy rozdělte na stejně velké části a před  kadeřením je pročesejte. Nyní můžete vlnit 
pramen po prameni.
6. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Před jejím uskladněním počkejte, dokud 
zcela nevychladne.

Technické parametry:

Barva: černá
Délka kabelu: 3 m 
Frekvence střídavého proudu: 50-60 Hz 
Hmotnost produktu: 0.3kg 
Maximální teplota: 230 °C 
Rozměr produktu - hloubka: 3.5 cm 
Rozměr produktu - šířka: 37 cm 
Rozměr produktu - výška: 7.5 cm 
Typ napájení: síťové 
Vstupní napětí: 220-240 V 
Výkon: 65 W 
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Klasická kulma na vlasy Hairway Black Diamond - 25 mm
Model: 04122

Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, 
dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho 
pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ 
nezodpovedá za možné spôsobené škody.

VÝROBCA:
Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland

Záruka sa nevzťahuje:
1) na mechanicky poškodené tovaru spôsobené kupujúcim
2) na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
3) na nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie tovaru alebo kde je nutná 
údržba a kupujúci údržbu nevykonal
4) na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
5) na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným 
poškodením

Bezpečnostné opatrenia:
Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úrazu elektrickým prúdom je potrebné brať do úvahy 
nasledujúce informácie.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane či nádoby s vodou. Neponárajte 
prístroj do vody či inej tekutiny.
Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Odovzdajte prístroj do 
autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis ..
Nevystavujte prístroj teplote pod 0 ° C a nad 40 ° C. Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom 
svetle.
Zariadenie sa po niekoľkých minútach veľmi rýchlo zahreje a nesmie sa dostať do kontaktu s 
pokožkou, aby nedošlo k popáleniu.
Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia.
Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.
Neklaďte zapnuté zariadenie na povrchy citlivé na teplo.
Zabráňte kontaktu medzi zahriatymi plochami zariadení a ušami, očami, tvárou a krkom.
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Ihneď po použití zariadenie vypnite. Pred jeho uložením počkajte, než vychladne.
Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla. Radšej kábel 
voľne stočte.
Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, 
senzorických alebo mentálnym postihnutím.
Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

Návod na obsluhu:
1. Vybaľte prístroj a pripojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo On, nastavte pomocí tlačidiel požadovanú teplotu.
3. Keď prestane kontrolka blikať, znamená to, že je prístroj nahriaty na požadovanú teplotu.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistými a suchými vlasmi zbavenými nečistôt. Ak pracujete sa 
kulmou oboma rukami, používajte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdeľte na rovnako veľké časti a pred kadeřením je prečešte. Teraz môžete vlniť 
prameň po prameni.
6. Po použití prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Pred jej uskladnením počkajte, kým 
úplne nevychladne.

Technické parametre:     

Dĺžka kábla: 3 m 
Farba: čierna
Frekvencia striedavého prúdu: 50-60 Hz 
Hmotnosť produktu: 0.3 kg 
Maximálna teplota: 230 °C 
Rozmer produktu - hĺbka: 3.5 cm 
Rozmer produktu - šírka: 37 cm 
Rozmer produktu - výška: 7.5  cm 
Typ napájania: sieťové 
Vstupné napätie: 220-240 V 
Výkon: 65 W 
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