
NÁVOD K POUŽITÍ 

2 V 1 ŽEHLIČKA NA VLASY A KULMA 
 

OBSAH BALENÍ: 

1x Žehlička na vlasy 

 

SPECIFIKACE: 

Typ: Kulma a žehlička 

Materiál topné desky: keramický glazurovaný povrch 

Regulace teploty: od 150°C do 230°C 

Doba zahřívání: 30 s 

Napájení: 40 W 

Napětí: 100 V – 240 V 

Rozměry výrobku: 22 x 4,5 cm 

Délka napájecího kabelu: 2 m 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

• Před použitím se ujistěte, že vlasy jsou čisté, suché a bez uzlíků. 

• Před stylingem vlasy rozdělte na sekce. Nejprve upravte spodní 
vrstvy. 

1. Zapojte zařízení do síťového napájení.  
2. Když je žehlička zapojena, ale není zapnutá, objeví se symbol 

zámku. Vaše žehlička je nyní v pohotovostním režimu. 
3. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí pro zapnutí zařízení. 
4. Zvolte vhodnou teplotu pro váš typ vlasů. Chcete-li zvýšit nebo 

snížit teplotu, otočte ovladačem teploty doleva nebo doprava a 
poté jej uvolněte. Když otočíte ovladačem teploty, na displeji se 
zobrazí nastavená teplota. 

5. DŮLEŽITÉ: Pokud znovu neotočíte ovladačem teploty po dobu 5 
sekund, aktuálně zvolená teplota se automaticky uzamkne (na 
displeji se zobrazí symbol zámku - L). Tímto zabráníte nechtěné 
změně teploty během stylingu. Pokud chcetezměnit teplotu po 
uzamčení, musíte otočit ovladač teploty doleva nebo doprava a 
podržet jej v této pozici po dobu 2 sekund. Poté můžete změnit 
požadovanou teplotu. 

6. Digitální displej přestane blikat, když je zařízení připraveno k 
použití. 

TEPLOTA TYP VLASŮ 

150°C - 170°C Tenké / jemné, poškozené nebo 
odbarvené vlasy 

170°C - 210°C Normální, zdravé vlasy 

210°C - 230°C Husté a těžko upravitelné vlasy 

 

HLADKÉ ROVNÉ VLASY 

1. Vezměte 5 cm sekci vlasů a vlasy umístěte mezi vyhřívací plochy 
blízko kořínků. 

2. Zavřete vyhřívací plochy a plynule klouzejte po celé délce vlasů 
bez zastavení. 

3. Opakujte kolem celé hlavy. 



KUDRLINKY A MĚKKÉ VLNY 
1. Typ zvlnění a kudrlinek závisí na velikosti sekce, kterou zvolíte a 

na rychlosti, kterou pohybujete přístrojem po zvolené sekci. 
 

STYL ŠÍŘKA SEKCE RYCHLOST POHYBU 

Skákající kudrlinky 2 cm Velmi pomalý 

Měkké vlny 4 cm Pomalý 

 
2. Umístěte vybranou část vlasů blízko kořínků mezi plochy. 
3. Zavřete plochy a držte je zavřené stlačením studených špiček 

silným tlakem. 
4. Otočte kulmu o půl otáčky (180º), poté ji ponechte v této poloze.  
5. Poznámka: Kulmu můžete otáčet dovnitř nebo ven - v závislosti na 

požadovaném výsledku. 
6. Bez zastavení posouvejte kulmu směrem dolů po vlasech. Je při 

tom důležité udržovat stálý a pevný tlak na chladné hroty, 
čímž zajistíte konzistenci.  

7. Vyjměte kulmu a nechte kadeř vyskočit do požadovaného tvaru. 
8. Opakujte tento postup kolem celé hlavy, abyste vytvořili tolik 

kadeří, kolik jen chcete. 
9. Před dalším stylingem nechte vlasy pořádně vychladnout. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 

• Odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout. 

• Očistěte plochy vlhkým, jemným hadříkem bez saponátů, 
abrazivních látek, rozpouštědel nebo čisticích prostředků, abyste 
zachovali optimální kvalitu ploch. Při čištění nikdy neponořujte do 
vody. Plochy nepoškrábejte. 
 
 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

• Zabraňte jakémukoli kontaktu mezi pokožkou a horkými povrchy 
zařízení. 

• Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů a/nebo nádob s vodou. 
• Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s 

horkými částmi zařízení. 
• Zařízení vždy pokládejte na tepelně odolné povrchy. 
• Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých předmětů (oděvy, 

ručníky…). 
• Tento výrobek je vhodný pouze pro použití s vlasy. Nepoužívejte 

na paruky a/nebo zvířecí srst. 
• Nenechávejte vlasy mezi plochami déle než několik sekund, 

protože by se mohly poškodit. 
• Nikdy nenechávejte napájecí kabel omotaný kolem výrobku. 
• Před uskladněním a/nebo čištěním nechte kulmu vychladnout. 
• Z bezpečnostních důvodů se kulma po jedné hodině používání 

automaticky vypne. 
 
 
ZÁRUKA 

 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne obdržení 

produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení peněz nebo žádost o 

výměnu nového zboží. V případě, že zmeškáte zákonem stanovenou lhůtu, 

není možná žádná náhrada ani výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, 

platí roční záruka. Další pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace 

můžete najít na našich webových stránkách v části „Reklamace a 

výměna“. 

 
 


