
KULMA MEGA STYLE 

 

 
 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

Vážená zákaznice, 

děkujeme vám za zakoupení naší kulmy Mega Style! Naše kulma na vlasy se 3 válci je skvělý nástroj 
na použití v domácnosti. Má pohodlný držák, snadno se používá a vytváří letní, volné, velké a 

krásné profesionálně vypadající vlny ve tvaru „S“, které vydrží celý den. Funguje na všech vlasech - 
ať už máte krátké nebo dlouhé lokny, husté nebo řidší, tato tříválcová kulma je zkrátka kouzelná. 

Má dvě možnosti nastavení teploty: 170 °C, 220 °C, podle toho, co bude vyhovovat vašemu účesu. 
Kulma Mega style vytváří záporně nabité ionty, které dělají měkké, lesklé vlny bez kudrlinky.  

 
 
 

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Najdete zde důležité informace 

týkající se bezpečnosti vaší nové kulmy. 

 

 

 

Obsah balení: 

1 x kulma na vlasy s 3 válci 

1 x uživatelská příručka 

 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Jmenovité napětí: 110 V ~ 240 V  

Jmenovitá frekvence: 50 Hz - 60 Hz 

Jmenovitý výkon: 45 W 

Nastavení teploty: 170 °C -  220 °C 

Doba nahřívání: 28 s 

Délka kabelu: 200 cm 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických spotřebičů, zejména pokud jsou přítomny děti, by měla 
být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:  

1. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud jsou 
zástrčka, napájecí kabel nebo produkt poškozeny, tento spotřebič již nepoužívejte. Aby 
se předešlo nebezpečí, vyměňte jej v obchodě, ve kterém jste jej zakoupili, nebo jej 
nechte opravit odborníkem. 

2. Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotřebiče ani jej neumísťujte na měkký povrch, jako 
je postel nebo gauč, kde by mohly být vzduchové otvory blokovány.  

3. Neumisťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být stažen do vany 
nebo umyvadla.  

4. Nedovolte, aby se spotřebič dostal do kontaktu s vodou nebo byl v blízkosti vany a 
jiných nádob naplněných vodou. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.  

5. Dodržujte vzdálenost mezi spotřebičem a pokožkou, abyste předešli riziku popálení. Když 
je spotřebič v provozu, nedotýkejte se jeho povrchu.  

6. Nepoškrábejte válce. 
7. Výrobek není vodotěsný. 
8. Neumisťujte tento spotřebič na povrch, který není žáruvzdorný, a udržujte jej mimo 

místa s vysokou teplotou. 
9. Vždy odpojte spotřebič ihned po použití. Neukládejte spotřebič, když je zapnutý. 

Počkejte, až spotřebič vychladne, teprve potom jej můžete vrátit zpět do krabice a uložit 
na suchém místě. Nemůže se uložit, aniž by vychladl. 

10. Toto zařízení by neměly používat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo nedostatečnými 
znalostmi, bez dozoru osoby odpovědné za jejich bezpečnost a zdraví, nebo aniž by od 
této osoby dostaly instrukce, jak zařízení ovládat. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti 
nesmí provádět čištění a údržbu, pokud nejsou pod dozorem. 

11. Nikdy nenechávejte kulmu bez dohledu, když je zapojena. Když kulmu používají děti, je 
používána na nich nebo v jejich blízkosti, je nezbytný dozor. 

12. Děti by měly být poučeny, aby se nedotýkaly zařízení, protože by se mohly opařit.  
13. Kabel kolem kulmy netahejte, nepřekrucujte ani neobmotávejte.  
14. Nepoužívejte spotřebič se zkrouceným, ohnutým nebo jinak poškozeným kabelem. 
15. Pokud zařízení nepoužíváte nebo jej čistíte, nemělo by být zapnuto nebo připojeno k 

napájení. 
16. Udržujte kabel a spotřebič mimo vyhřívané povrchy. Nepoužívejte jej v blízkosti ohně 

nebo místa s vysokou teplotou.  
17. Abyste nepoškodili pracovní plochu, při úpravě vlasů vždy umístěte spotřebič na 

žáruvzdornou podložku. 
18. Zákaz používání spotřebiče s mokrýma rukama nebo mokrými vlasy.  
19. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu sami a zajistěte, aby byl 

produkt řádně zlikvidován v souladu s místními zákony. 



20. Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím nebo 
nesprávným zacházením nelze přijmout odpovědnost za škodu. 

21. Udržujte topné destičky čisté.  
22. Nikdy spotřebič nepoužívejte na umělé vlasy  
23. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou, obličejem a krkem. Nebezpečí 

popálení! 
24. Neaplikujte vlasové přípravky přímo na spotřebič. Nemiřte na něj žádným sprejem ani 

rozprašovačem na vodu. 
25. Během používání se zařízení zahřívá, udržujte jej proto mimo povrchy, které nejsou 

žáruvzdorné, nenechávejte jej v blízkosti oblečení, papíru nebo jiných hořlavých 
předmětů a nikdy jej nezakrývejte. 
 

 

ČÁSTI PRODUKTU 

 

 
 

 

1. Natáčky 

2. Špička proti popálení 

3. Kovová část proti popálení 

4. Kontrolka zapnutí spotřebiče 

5. Nastavení teploty 220 °C pro 

drsné vlasy 

6. Nastavení 170 °C pro hebké a 

jemné vlasy 

7. Spínač 

8. 360° otočný napájecí kabel 



NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Před zapojením zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 

 

POZNÁMKA: Během několika prvních minut při prvním použití můžete zaznamenat kouř a 
mírný zápach. To je normální a rychle to zmizí. 

 

PŘED POUŽITÍM  

1. Před použitím se ujistěte, že všechny obalové materiály byly řádně odstraněny.  

2. Odstraňte přebytečnou vodu z vlasů ručníkem a vlasy rozčešte.  

3. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou vlasy zcela suché. 

 

Poznámka: Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k vysoušení vlasů, ale pouze k jejich vlnění. 

 

POUŽITÍ: 

 

1. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.  

2. Abyste spotřebič zapnuli, posuňte spínač do polohy 220 °C. Jakmile se indikátor napájení 

rozsvítí, můžete spotřebič začít používat.  

Poznámka: před použitím zkontrolujte spínač, pokud nesvítí indikátor napájení, spotřebič 

není napájen.  

3. Nastavte teplotu. Můžete nastavit teplotu od 170 °C do 220 °C. Zařízení se rychle zahřeje 

a během několika sekund dosáhne požadované teploty. 

 

RYCHLÝ PRŮVODCE:  

Nejlepších výsledků dosáhnete po vyfoukání vlasů. Začněte s částí vlasů o šířce 2,5 cm a 

tloušťce maximálně 1 cm. Otevřete klip, položte část vlasů na válec a natáčejte nahoru 

směrem k pokožce hlavy. Až budete na konci, uvolněte tlak na držadle a nechte upravovanou 

část vlasů vyklouznout. Opakujte postup na dalších částech vlasů, dokud nedosáhnete 

požadované úpravy vlasů.  

 

 
 

Poznámka:  

- Pokud chcete vytvořit volnější, letní vlny, začněte dále od kořínků vlasů. 



- Pokud chcete vytvořit klasické vlny, začněte tak blízko u kořínků, jak je to jen možné. 

- Netahejte kulmu po vlasech dolů. Měla by se používat tak, že vlasy sepnete a poté 

pustíte. 

- Podržte kulmu po dobu 4-5 sekund. Vytvořte první vlnu tak, že na výchozím místě 

kulmu stisknete a několik sekund podržíte. 

- Nepřidržujte kulmu na jednom místě příliš dlouho; pokud máte správné nastavení 

teploty, mělo by stačit 4 až 5 sekund.  

- NIKDY nenechávejte kulmu zavřenou déle než 10 sekund, abyste vlasy nepoškodili. 

- Pokračujte směrem dolů po části vlasů o šířce 2,5 cm. Trik, jak udělat jednu dlouhou 

souvislou vlnu, je zarovnat první válec kulmy s posledním vroubkem, který jste ve 

vlasech udělali. 

 

VAROVÁNÍ: válce mají během provozu velmi vysokou teplotu. Nezapomeňte se vyhýbat pokožce 

hlavy a zbytku pokožky, aby nedošlo k popálení.  

 

4. Po dokončení vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

5. Dokončete úpravy. Jakmile si všechny vlasy upravíte, lehce je nastříkejte lakem na vlasy, 

aby vám účes vydržel. 

 

Tipy:  

- Chcete-li dosáhnout přirozenějšího vzhledu, projeďte prsty vlnami, aby se uvolnily, 

nebo se předkloňte a vlasy protřepejte, aby se vlny oddělili. 

- Chcete-li vyzkoušet jinou úpravu vlasů, nastříkejte na vlasy lehkou mlhu s mořskou 

solí a rukama vlny trošku rozhoďte. 

- Pokud byste chtěla elegantní, retro vzhled, nechte vlny, tak jak jsou, a jednoduše 

dokončete vzhled vrstvou laku na vlasy. 

 

PRŮVODCE KROK ZA KROKEM: 

 

  

 

 Vezměte část vlasů o šířce 2,5 až 4 cm 

                     
Umístěte část vlasů mezi spodní destičku a horní válce spotřebiče. Ujistěte 

se, že jste asi 2 cm od pokožky hlavy.  

 

 

 

 
Stiskněte kulmu a držte ji asi pět sekund.  



 

 

Posuňte spotřebič dolů a umístěte první válec do poslední vlny, aby se vlny 

vzájemně spojily bez ostrých přechodů nebo zoubků.  

 

 

 

 

Postupujte směrem dolů a vždy umístěte první válec do poslední vlny.  

 

 

Pokračujte dolů, dokud nedokončíte jednu část; zastrčte konečky vlasů do 

válce vysokým hřebenem, abyste docílili hladkých vlasů.     

  

 

 
Vlna by měla být souvislá a hladká.  

 

 

 
Když se přesunete do horní části, opět si rozdělte vlasy na pět částí o šířce 5 

cm, 2 cm od pokožky hlavy a mírně otočte spotřebič pod úhlem, abyste 

zabránili vytváření ostrých přechodů.  

 

 

 
Vždy se ujistěte, že destička je pod vlasy a válce je svírají směrem dolů. Protože 

destička má okraje, je důležité, abyste ji naklonili a zabránili tak vytvoření 

zoubků.  

 

 
Mírným pohybem hlavy udržujte vzdálenost kulmy od pokožky hlavy.  

 

UPOZORNĚNÍ: Natáčky udržujte mimo pokožku, abyste se nespálili. Před 

použitím kulmy se ujistěte, že jsou vaše vlasy čisté, suché a vykartáčované. 

Když jsou vaše vlasy vlhké, použijte sérum s ochranou proti teplu nebo 

jinou tepelnou ochranu. 

 

 



PÉČE A ČIŠTĚNÍ  

 

• Před jakýmkoli čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej úplně 

vychladnout.  

• Spotřebič nikdy nerozebírejte 

• Spotřebič neumývejte a neponechávejte jej ve vlhkém prostředí 

• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Nepoužívejte alkohol ani 

rozpouštědla.  

• Pokud bude nutné spotřebič vyčistit, odpojte jej od zdroje napájení, nechte vychladnout 

a zvenčí otřete hadříkem.  

• Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.    

 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA  ŘEŠENÍ 

Spotřebič se nezapíná Spotřebič není zapnutý Přepněte spínač do polohy 
220 °C. 

Zástrčka není správně 
zasunuta do zásuvky 

Zasuňte zástrčku správně do 
zásuvky 

Zásuvka je poškozená Připojte spotřebič k zásuvce, 
která funguje správně 

Napájecí kabel může být 
poškozen. 

Aby nedošlo k úrazu, musí být 
napájecí kabel vyměněn 
autorizovaným technickým 
servisem nebo kvalifikovaným 
technikem 

Během používání vychází z 
vlasů nebo ze spotřebiče kouř 

Na vlasy jste použili přípravky 
(například pěnu, lak nebo 
gel). 

To je normální, pokud na 
úpravu vlasů používáte 
přípravky. Nikdy nepoužívejte 
na vlasy žádný produkt, který 
není vhodný pro použití s 
vysokoteplotními spotřebiči. 
Nepoužívejte gel ani vosk. 
Používejte pouze stylingové 
výrobky speciálně určené pro 
tento účel. 

Výsledek neodpovídá 
představě 

Mezi válce jste vložili příliš 
mnoho vlasů 

Ujistěte se, že část vlasů má 
šířku 2,5 cm a tloušťku 
maximálně 1 cm. 

Možná jste vlasy drželi příliš 
dlouho nebo příliš krátce.  

Pro výraznější výsledek 
přidržte o něco déle.  
Chcete-li získat volnější vlny, 
přidržte po krátkou dobu; 
naopak výraznější vlny získáte 
přidržením po delší dobu. 

 



SKLADOVÁNÍ: Před uložením zařízení odpojte od napájení a nechejte vychladnout. Místo vstupu 

kabelu do spotřebiče nevystavujte tlaku ani napětí. Během skladování by měl napájecí kabel zůstat 

volný bez ohybů; zařízení by mělo být umístěno na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.  

 

 

 

Pokyny k recyklaci a likvidaci 

Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím 

odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 

lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 

podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a 

sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat 

způsobem šetrným k životnímu prostředí 

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÁZEV PRODUKTU: KULMA MEGA STYLE  
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 
DOVOZCE: HS plus d.o.o.  
 

 
 


