
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVENIE ZARIADENIA 
Túto luxusnú plne automatickú kulmu na vlasy vyrába profesionálny tím. Má vlastnosti vyváženého ohrevu, 
žiadne zranenie vlasov, proti obareniu tváre, žiadne ťahanie za vlasy, automatika, jednoduchá obsluha atď. 
Dokáže ľahko napáliť prirodzené vlny, jemné kučeravé, módne a očarujúce klasické účesy. Prostredníctvom 
teploty, času a smeru nastaveného systémom si môžete urobiť vlastné natáčanie vlasov pohodlnejšie. 
Odvtedy môžu byť curlingové vlasy, aké len chcete. Táto plne automatická kulma na vlasy je populárna v 
Európe, Amerike, Japonsku a Južnej Kórei a je nevyhnutným nástrojom krásy pre krásne ženy. 

NASTAVENIE TEPLOTY 
Po zapnutí napájania sa rozsvieti LCD obrazovka, stlačte tlačidlo nastavenia teploty (T), zmeňte teplotný 
rozsah a vyberte rôzne teploty podľa charakteristík osobnej kvality vlasov, zariadenie je zabudované celkovo 
140C - 230C, podľa kvality vlasov použiť rôzny teplotný rozsah. 

Pri prvom použití tohto zariadenia na trvalú onduláciu odporúčame zvoliť najnižšiu teplotu na spustenie 
experimentu a nájsť úroveň teploty, s ktorou ste spokojní so stupňom ondulácie. 

• 140 °C/160 °C 
Vhodné pre jemné vlasy alebo farbené vlasy. 

• 180 °C/200 °C 
Vhodné pre normálne husté a tenké vlasy, odporúča sa, aby väčšina ľudí používala tieto dve teploty. 

• 220°C/230°C 
Vhodné pre tuhé vlasy alebo vlasy, ktoré sú prirodzene kučeravé. 

 



NASTAVENIE ČASU 
Automatická kulma má vstavané štyri nastavenia času trvania 8s, 10s, 12s a 15s. Stlačte tlačidlo (s) nastavenia 
času, aby ste nabili úroveň teploty. Upravte ho podľa vašej osobnej úrovne natočenia vlasov. Čím dlhší čas, 
tým viac natočených vlasov (množstvo uchopených vlasov, úroveň teploty ovplyvní aj stupeň natočenia po 
určitom stupni natočenia).  
 

• 8s 
Prirodzene vlnité veľké kučeravé vlasy, nepretržitý alarm po dobu 8 sekúnd po vdýchnutí vlasov 
signalizuje, že trvalá je dokončená. 

• 10s 
Kučeravé vlasy v prirodzenej vlne, alarm nepretržite 10 sekúnd po vdýchnutí vlasov, znamená, že 
trvalá je dokončená. 

• 12s 
Mäkké kučeravé stredne veľké kučeravé vlasy, nepretržitý alarm 12 sekúnd po vdýchnutí vlasov 
signalizoval, že trvalá je dokončená. 

• 15s 
Módne a očarujúce malé kučeravé vlásky, nepretržitý alarm 15 sekúnd po vdýchnutí vlasov 
signalizuje, že trvalá je dokončená. 
 

NASTAVENIE SMERU KURČENIA 
Stlačením tlačidla nastavenia smeru natáčania (Ľ/P) zmeňte smer natáčania trvalej, nastavte príslušný smer 
natáčania podľa osobných potrieb. 
 

• R 
Keď je vybratý súbor R, vlasy na ľavej strane tváre sa vytočia. 
Keď je vybratý súbor R, keď sú vlasy na pravej strane tváre zrolované, sú zrolované dovnútra. 

• L 
Keď je vybratý súbor L, vlasy na ľavej strane tváre, vnútorná kučera. 
Keď je vybratý súbor L, na pravej strane tváre sa stočte smerom von. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
1. Uistite sa, že sú vaše vlasy čisté a suché, najlepšie je vlasy pred natáčaním hladko rozčesať. 
2. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
3. Zapnite vypínač zariadenia, zariadenie sa zapne a obrazovka LCD sa rozsvieti. 
4. Stlačením tlačidla nastavenia času vyberte čas trvalej, ktorý vyhovuje vašim potrebám. 
5. Stlačením tlačidla nastavenia (S) vyberte teplotu permu, ktorá vyhovuje vašim potrebám. 
6. Stlačením tlačidla nastavenia smeru zvlnenia (L/R) vyberte vnútorné, vonkajšie alebo alternatívne 

navíjanie podľa osobných potrieb. 
7. Uchopte prameň vlasov široký maximálne 3 centimetre, prevlečte vlasy úhľadne a rovno cez V port 

kulmy a potom stlačte tlačidlo štart pre spustenie zariadenia. 


