
2656E Horkovzdušná kulma 
BaByliss 
 
Horkovzdušná kulma BaByliss využívá 
vnitřního toku vzduchu, pomocí kterého 
vytvarujte velmi snadno vaše vlasy. Díky 
tomuto přístroji vytvarujete váš účes rychleji a 
bude trvat déle. Kulma se skládá z rukojeti a 2 
výměnných kartáčů dvou různých velikostí. 
Větší kartáč o průměru 23 mm je vhodný pro 
delší vlasy a ten menší o průměru 19 mm je 
naopak vhodný pro kratší vlasy. Dvě rychlosti 
dovolují si vybrat ten nevhodnější proud 
vzduchu pro vaše vlasy. Obecně platí, že 
nastavení stupně 1 je doporučováno pro jemné 
nebo lehce kudrnaté vlasy, zatímco nastavení 
stupně 2 je vhodné pro pevné nebo silné vlasy. 
Díky chladnému toku vzduchu prodloužíte 
dobu trvání vašeho účesu. 
 
Abyste mohly snadněji vytvarovat účes a 
zároveň i vyjmout kartáč z vlasů, stiskněte 
tlačítko nad hlavním vypínačem, čímž 
aktivujete rotaci kartáčové hlavice. Jakmile je 
tlačítko uvolněno, kartáč se zastaví v dané 
pozici.  
 
Pro výměnu kartáčů je třeba zatáhnout tlačítko 
na vyjmutí kartáče a kartáč vyjmout. Pro 
nasunutí kartáče: zatlačte kartáč pevně do 
rukojeti. 
 
Použití 
Zapojte kulmu do zásuvky a vyberte 
požadované nastavení. Používejte pouze na 
suché nebo téměř suché vlasy. Ujistěte se, že 
jste vlasy dobře rozčesaly před tvarováním. 
Vezměte do ruky pramen vlasů asi 3-5cm 
široký a naviňte ho na kulmu. V závislosti na 
požadovaném stylu vlasů a hustotě loken 
přidržte kulmu 15-30 vteřin. Poté odviňte 
pramen z kulmy. Abyste usnadnili navíjení, 
stiskněte tlačítko nad hlavním vypínačem, 
pomalu pohybujte kulmou od kořínků vlasů ke 
konečkům, čímž se rotující kartáč automaticky 
uvolní z pramene vlasů.  
 
Bezpečnostní opatření 
• Nikdy nevkládejte přístroj do vody ani jiné 

tekutiny. Nepoužívejte blízko bazénu ani 
jiných podobných nádob obsahujících 
vodu. 

• Uložte přístroj mimo dosah dětí. 
• VAROVÁNÍ! Jestliže chcete přístroj vyčistit 

nebo ho nebudete používat, vypněte ho a 
vyjměte od zdroje energie. Při zapnutí 
nenechávejte přístroj bez dozoru. 
Nepokládejte přístroj na nebo do blízkosti 

zdroje tepla. Před uložením nechte přístroj 
vždy vychladnout.  

• Dbejte zvýšené opatrnosti při kontaktu 
teplého přístroje s obličejem nebo krkem. 
Nebezpečí popálenin! 

• Nepoužívejte přístroj, jestliže je přívodní 
kabel poškozen. V případě zjištění, že je 
přívodní kabel poškozen, okamžitě přístroj 
vypněte a vyjměte ze zásuvky. Jestliže je 
přívodní kabel poškozen, musí být 
vyměněn autorizovaným servisním 
střediskem nebo servisním agentem, aby 
se zabránilo vzniku nebezpečné situace.  

• V případě zjištění jakékoliv závady na 
přístroji, zašlete na servisní přezkoušení 
nebo na opravu. Nikdy neopravujte přístroj 
sami.  

Likvidace použitých elektrických a 
elektronických zařízení 

Tento symbol na výrobku, jeho 
příslušenství nebo obalu označuje, 
že s tímto výrobkem nesmí být 
zacházeno jako s domovním 
odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho 

předáním na sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. V 
zemích evropské unie a jiných evropských 
zemích existují samostatné sběrné systémy 
pro shromažďování použitých elektrických a 
elektronických výrobků. Zajištěním jejich 
správné likvidace pomůžete prevenci vzniku 
potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské 
zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným 
zacházením s odpady. Recyklace odpadových 
materiálů napomáhá udržení přírodních 
zdrojů surovin - z uvedeného důvodu 
nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a 
elektronická zařízení s domovním odpadem. 
Pro získání podrobných informací k recyklaci 
tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka 
ochrany životního prostředí místního 
(městského nebo obvodního) úřadu, 
pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance 
prodejny, ve které jste výrobek zakoupili. 
 
Pokyny a informace o nakládání s použitým 
obalem. 
Použitý obalový materiál odložte na místo 
určené obcí k ukládání odpadu. 

 
Tento výrobek je v souladu s 
požadavky evropské směrnice o 

elektromagnetické kompatibilitě 
 


