
NÁVOD K POUŽITÍ

Inteligentní bezdrátová kulma na vlasy L'allure

OBSAH BALENÍ:
•  Inteligentní bezdrátová kulma na vlasy L'allure
•  2 sponky na vlasy
•  Hřeben 

SPECIFIKACE:
•  6 nastavení teploty (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 ° C / 
190 ° C / 200 ° C)
•  6 nastavení časovače: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
•  Doba nabíjení: 3 hodiny
•  Vstup: 5 V, 2 A
•  Kapacita baterie: 5000 Ah
•  Čistá hmotnost: 374 g
•  Provozní doba: 60 minut
•  Rozměry: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
•  Doba předehřívání: 2 minuty
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NÁVOD K POUŽITÍ:
1.  Stisknutím a podržením „Napájení ZAPNUTO / VYPNUTO“ po dobu 2 s přístroj zapnete, dokud neuslyšíte pípnutí a 
nerozsvítí se LCD displej.
Poznámka: Stisknutím a podržením „Napájení ZAPNUTO / VYPNUTO“ po dobu 2 s jej vypnete. Pokud zapomenete 
přístroj vypnout, automaticky se vypne po 10 minutách. 
2.  Stiskněte „Menu“ pro výběr teploty, směru, °C / F a časovače jednotlivě a stiskněte „Adjustment“ pro nastavení 
hodnoty. 
-  Teplotní rozsah: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
-  Směr: Doleva nebo doprava
-  °C/F: °C nebo F
-  Rozsah časovače: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3.  Zařízení se začne ohřívat podle vašeho nastavení teploty.
Poznámka: Během ohřívání bude blikat symbol ohřevu. Po dosažení požadované teploty symbol přestane blikat a 
ozvou se dvě pípnutí.
4.  Rozčesejte vlasy, abyste odstranili veškeré zamotání a vlasy rozdělte na části o šířce nepřesahující 2 cm.
5.  Provlečte část vlasů skrz komoru kulmy a podržte stisknuté tlačítko „start“ pro aktivaci motoru k natažení vlasů do 
komory kulmy. 
6.  Jakmile uslyšíte první pípnutí, uvolněte tlačítko „Start“. 
7.  Automatické zvlnění bude dokončeno po posledním pípnutí. Počet pípnutí produktu odpovídá nastavení časovače, tj. 
časovač nastavený na 8 s = 8 pípnutí.

UPOZORNĚNÍ:
•  NEBEZPEČÍ: Jakýkoli spotřebič je pod napětím, i když je vypínač vypnutý. Abyste snížili riziko smrti elektrickým 
proudem, vždy ihned po použití odpojte spotřebič ze zásuvky a nepoužívejte jej během koupání nebo ve sprše.
•  Neumisťujte ani neskladujte spotřebič na místo, z nějž by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla
•  Neumisťujte jej do vody ani do jiných kapalin.
•  Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Do vody nesahejte.
•  Toto zařízení by nemělo být nikdy ponecháno bez dozoru, je-li zapojeno
•  Netahejte, neotáčejte ani neomotávejte napájecí kabel okolo zařízení.
•  Toto zařízení by neměly používat děti, osoby s určitým postižením nebo by nemělo být používáno v jejich blízkosti.

•  Používejte tento spotřebič pouze k určenému účelu popsanému v tomto návodu. 
•  Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
•  Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo 
pokud spadl, byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte zařízení do autorizovaného servisního střediska ke kontrole 
a opravě.
•  Kabel udržujte mimo horké povrchy.
•  Nikdy nepoužívejte ve spánku.
•  Nikdy nespouštějte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů nebo hadic
•  Nepoužívejte venku ani neprovozujte v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde se 
podává kyslík.
•  Zařízení je při použití horké. Nedovolte, aby se horký povrch dotýkal očí nebo kůže.
•  Nepokládejte vyhřívanou jednotku přímo na povrch, pokud je horká nebo připojená
•  Nikdy nezakrývejte vzduchové otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo gauč, 
kde by mohly být vzduchové otvory blokovány. Udržujte vzduchové otvory bez vláken a jiných nečistot.
•  Nepoužívejte toto zařízení s prodlužovacím kabelem. 
•  Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Použijte rukojeti nebo knoflíky.
•  Nedotýkejte se krytu spotřebiče v blízkosti komory kulmy, protože je při používání horký.
•  Pokud nepoužíváte dodanou nabíječku, použijte nabíječku, která dokáže poskytovat jmenovité nabíjecí napětí a 
proud pro nabíjení.
•  Pokud používáte jiný nabíjecí kabel, použijte takový, který lze nabíjet nabíjecím proudem 2 A nebo více.
•  Nenechávejte spotřebič při nabíjení bez dozoru. Po nabití nabíječku odpojte od spotřebiče.
•  Netahejte přímo za nabíjecí kabel.
•  Pokud při používání výrobku na displeji bliká symbol teploty „E“, znamená to, že sonda pro snímání teploty je 
neplatná. Výrobek by měl být zaslán k opravě oddělení údržby výrobce nebo kvalifikované profesionální organizaci.

ZÁRUKA:
Záruční doba této položky dosahuje 12 měsíců. V případě, že produkt nefunguje nebo přestane fungovat v záruční 
době, může zákazník uplatnit záruku. Chcete-li uplatnit nárok na záruku, kontaktujte nás prostřednictvím kontakt-
ních údajů uvedených v pravém dolním rohu tohoto dokumentu.
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