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HAS 3011 – kulma na vlasy  

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním 
blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte 
jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používaní venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním 
zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké 
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li 
namontovat příslušenství, přistroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Přistroj nesmi zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy 
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel 
nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny...“. 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou 
starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič 
• Uchovávejte přístroj v bezpečně vzdálenosti od vody. 
• Pozor: hubice jsou za provozu horké. 
• Jestliže používáte kulmu v koupelně, vytáhněte po jejím použiti zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí. To platí i 
tehdy, jestliže je vysoušeč vlasů vypnuty. 
• Jako doplňková ochrana se doporučuje instalace ochranného zařízení proti chybnému proudu s konstrukčním iniciačním proudem ne větším 
než 30 mA do proudového okruhu koupelny. Nechte si, prosím, poradit od autorizovaného odborníka v oboru elektro. 
 

Obsah dodávky 

1 přístroj 

1 nástavec s hrubými štětinami (cca 25 mm) 



1 nástavec s hladkými štětinami (cca 35 mm) 

 

 

Montáž nástavců 

1. Zvolte nástavec. Nasaďte nástavec na přístroj tak, aby šipka na přístroji a šipka na nástavci byly nad sebou.  

2. Pro vyjmutí nástavce, stiskněte tlačítko na přístroji a vytáhněte nástavec nahoru. 

Použití 

Přístroj má 4 stupňový přepínač. Lze vybírat z těchto funkcí:  

0 = Vypnuto  

C = Studený vzduch  

I = Střední teplota  

II = vysoká teplota 

Použití 

Nástavce mají různé průměry. Zvolte velikost podle velikosti vln, které požadujete.  

1. Pročešte vlasy a rozdělte je do pruhů.  

2. Natočte pruh vlasů na kulatý nástavec od konečků až k hlavě. V této pozici přístroj držte pár vteřin, než budou vlasy suché.  

3. Pruh vlasů poté odmotejte z nástavce.  

4. Vyfénujte takto jednotlivý pruh vlasů. 

Uvedení do provozu a používání 
1. Odviňte úplně síťovou šňůru. 
2. Elektrické připojení. Přesvědčte se, že typová hodnota napětí přístroje (viz typový štítek) souhlasí se síťovým napětím. Pomoci přepínače na 
spodku přístroje můžete zvolit síťově napětí, které je momentálně k dispozici – 120V nebo 230V. 
3. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem. 
4. Pomoci přepínače provozních stupňů nastavte požadovaný topný stupeň. 
5. Vlasy, vysušené ručníkem, natáčejte rovnoměrně na kulatý kartáč, nebo je při zapnutém přístroji vytvarujte do požadovaného účesu. 
Kulatý kartáč: Pomoci tohoto kartáče vysušíte vlasy v natočeném stavu. 
6. Po použití přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uložením nechte přístroj několik minut vychladnout. 
 

Uvedení do provozu 

 Odstraňte všechny obalové materiály.  

 Odmotejte síťoví kabel z kulmy na vlasy.  

 Nasaďte nějaký nástavec.  

 

Čištění a ošetřování 

  Před každým čištěním/ošetřováním přístroje přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky! 

 Občas vyčistěte otvor pro nasávání vzduchu pomocí jemného kartáče. 

  Vnější povrch přístroje čistěte měkkým, suchým hadříkem - bez jakýchkoli čisticích prostředků. 

  Kulatý kartáč můžete vyčistit pomocí vhodného předmětu (hřeben nebo kartáč). 

  Po každém čištění řádně vysušte trysky resp. přístroj. 

  Spotřebič nesmí byt ponořen do vody! 

Elektrické připojení 

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá specifikaci Vašeho přístroje. Příslušné informace naleznete na 

štítku.  

2. Přístroj zapojte do náležitě instalované a uzemněné zásuvky. 

Po použití  

 Nechte vlasy vychladnout a poté pokračujte s úpravou vlasů.  



 Pro větší intenzitu vln nepročesávejte vlasy.  

Vypnutí  

 Dejte tlačítko do pozice 0 a vytáhněte ze zásuvky.  

Uložení  

 Po použití nechte přístroj vychladnout a poté ho uložte.  

 Nenavinujte síťový kabel pevně okolo přístroje, může to vést ke zlomení nebo poškození síťového kabelu.  

 Kontrolujte průběžně sítový kabel, jestli nedošlo k poškození.  

Síťový kabel 

 Naviňte síťový kabel jen volně okolo kulmy. 

 Nenavinujte síťový kabel moc pevně okolo kulmy, může dojít jeho poškození nebo zlomení. 

 Kontrolujte průběžně síťový kabel, jestli nedošlo k poškození. 

 

Mřížka sání vzduchu 

 Pravidelně čistěte mřížku sání vzduchu, aby se přístroj nepřehříval. 

  Odstraňte jakoukoli špínu. 

  V případě nutnosti použijte jemný kartáček. 

Technické údaje 

Model:...............................................................................HAS 3011 

Zdroj napájení:..................................................................220 - 240 V~; 50/60 Hz 

Příkon:………………….……………………………………………………..800W 

Ochranná třída:……………………………………………………………II 

Čistá hmotnost:.................................................................0,275 kg 

 

 

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl 

testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl 

navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 

Likvidace 

Význam symbolu „odpadkového koše“ Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. 
Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit 
negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití 
elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě. 
 

 

 

 

 

 

 


