NÁVOD K OBSLUZE
KULMOFÉN LS-6
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Obsluha přístroje:
Během používání proudí z přístroje teplý vzduch. Zamezte jeho přímému kontaktu s tělem.
Kulmofén je vhodný pro úpravu účesů ze suchých nebo lehce vlhkých vlasů.
Nepoužívejte přístroj při úpravě mokrých vlasů, paruk a příčesků.
1) zasuňte některý z nástavců (kulatý kartáč, provzdušňovací nástavec nebo hřeben) do
pohonné jednotky
2) připojte přístroj do sítě
3) zapněte přístroj tlačítkem chodu na požadovanou pozici:
0 – vypnuto
1 – teplý/slabý výkon
2 – horký/silný výkon
COOL – studený vzduch
4) pramínek vlasů pročešte a natočte na kulatý kartáč nebo pročesávejte
5) vyčkejte několik sekund, dokud teplý vzduch vlasy neprosuší
6) uvolněte pramínek, vyčkejte několik minut před rozčesáváním
7) po ukončení úpravy vypněte tlačítkem do pozice „0“
8) odpojte přístroj ze sítě

Upozornění ! V případě přehřátí se kulmofén automaticky vypne. Další zapnutí je možné až po
vychladnutí přístroje.

Před použitím výrobku si důkladně pročtěte návod k obsluze !
1.
•

Bezpečnost provozu:
Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku
přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda
na přístroji.
•
Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umyvadla nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
•
Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
•
Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
•
Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej.
Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
•
Po každém použití nebo údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přívodní
kabel.
•
Přístroj je vybaven termopojistkou, která se aktivuje automaticky. Spotřebič se zapne
po několika minutách, kdy se teplota pohonné jednotky sníží.
•
Vývod vzduchu zabezpečuje mřížka, zabraňujících přístup vlasů do přístroje; pokud je
vývod zanesen je třeba jej vyčistit.
•
Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
•
Veškeré opravy provádí autorizovaný servis.
•
Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a
nesprávným způsobem použití.
•
Přístroj byl vyroben pro domácí použití.
Upozornění: Výrobek je vybaven přívodním kabelem, který v případě poškození smí
vyměnit pouze autorizovaný servis.

3. Údržba:
Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody!
•
Před prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě a řádně vychlazen.
•
Z kartáčů odstraňte vlasy a umyjte jej vlhkým kartáčkem, vysušte.
•
Povrch přístroje vytřete vlhkým hadříkem.
4. Technické parametry:
Příkon: 350 W
Napětí: 230V/50Hz
výrobek odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)
přístroj nepotřebuje zemnění
nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123

