
Pro Curl Conical

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a přístroj Pro Curl Conical, novou profesionální 
kulmu od firmy Wella.

Chtěli byste krásu divokých vln nebo chcete radši romantické vlny? S přirozeně živými 
loknami vytvořenými pomocí Pro Curl  Conical dosáhnete velkého úspěchu!

Vykouzlete malé nebo velké vlny nebo zvlnění v jednotlivých partiích – s kónickou 
kulmou nezná Vaše kreativita hranic.

Nezáleží na tom zda u profesionálního kadeřníka nebo při použití doma, Pro Curl 
Conical umožňuje rychlý a bezpečný styling Vašim vlasů.

Přejeme Vám mnoho radosti při práci s kulmou Pro Curl Conical.

1. Co Pro Curl Conical nabízí

– Kónické topné těleso (25 mm až 13 mm).
– Keramický povrch snadno a šetrně klouže po vlasech.
– Mikroprocesorem řízené topné těleso zajišťuje krátkou dobu rozehřátí a udržuje 

stálou nastavenou teplotu.
– Izolovaná špička zůstává mírně teplá a můžete se jí dotýkat.
– Digitální displej k zobrazení teploty.
– Regulátor teploty: je přesně nastavitelný v 20 ºC  krocích od 140  ºC do 200  ºC.
– Ergonomická rukojeť pro nenáročnou práci.
– Otočný přívodní kabel: ulehčuje práci a zabraňuje kroucení kabelu.
– Integrované stavěcí nohy k bezpečnému postavení horkého nástroje.
– Pohotovostní režim (standby) se zapne po 45 minutách bez stisknutí tlačítek, 

automatické bezpečnostní vypnutí po 60 minutách bez manipulace s tlačítky.
– Ochrana prstů proti spálení pro palec a ukazováček.

2. Bezpečnostní pokyny

Pročtěte si pozorně celý návod k obsluze a především tyto bezpečnostní pokyny dříve, 
než začnete s Vaší žehličkou Pro Curl Conical pracovat. Tím zabráníte možným 
nebezpečím a škodám na přístroji, jež by mohly vzniknout při nesprávném používání.

Uložte tento návod k použití na bezpečném místě a pokud žehličku někomu půjčíte, tak 
mu předejte i tento návod.

Vysvětlení varovných nápisů:
V tomto návodu k obsluze naleznete tyto následující výrazy:
NEBEZPEČÍ: Vysoké riziko – v případě neuposlechnutí, může hrozit i vážný úraz.
POZOR: Střední riziko – v případě neuposlechnutí může hrozit hmotná škoda.
UPOZORNĚNÍ: Nízké riziko – rady, jak by se mělo s přístrojem v provozu zacházet.

Správné používání

– Používejte Pro Curl Conical  pouze k tvarování  pravých vlasů.
– Přístroj se smí používat pouze v místnosti – není vhodný pro provoz venku (na 

terasách či zahradách).
– Přístroj byl vyvinut pro profesionální použití v kadeřnických salonech. Při 

dodržování všech bezpečnostních pokynů je možné jej používat také doma.

Varování před zneužitím

Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy a zvířecí srst. Nesušte žádné předměty topným 
tělesem.

Důležité pokyny

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem:
– Přístroj se nikdy nesmí používat ve vaně, ve sprše, nad napuštěným 

umyvadlem, nebo nad jinou nádobou s vodou.
– Při používání přístroje nemějte mokré ruce.
– Přístroj nenamáčejte do vody nebo nemyjte pod tekoucí vodou.
– Nepoužívejte přístroj na mokré ani vlhké vlasy.
– Když budete Pro Curl Conical používat v koupelně, po použití ho vytáhněte ze 

zásuvky. Kontakt s vodou představuje nebezpečí.
– Bezpečnost provozu zvyšuje použití ochranného jištění o hodnotě méně než 30 

mA. Doporučujeme nechat provést revizi elektrického proudu.



NEBEZPEČÍ požáru:
– Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
– Nepokládejte zapnutý přístroj na papírové ubrousky a ručníky nebo na podobné 

věci, nýbrž na pevné, rovné, žáruvzdorné podklady.
– Díky možnosti přehřátí a nebezpečí vzniku požáru nikdy nepokládejte na 

přístroj ručníky a jiné věci.
– Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů nebo např, stříkacích 

aerosolů. Nenechávejte položené žádné aerosoly nebo vznětlivé plyny na 
topném tělese.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ: 
Nikdy nepoužívejte přístroj pokud: 

– je poškozen přívodní kabel, zástrčka nebo přístroj sám.
– přístroj upadl a je viditelně poškozen nebo je omezena jeho funkčnost.
– je přístroj do té míry poškozen, že jsou viditelné jednotlivé elektrické díly.
– přístroj spadl do vody nebo jiné tekutiny.
– vnikla do přístroje cizí tělesa.

Ve všech těchto případech přístroj odpojte ze sítě a nechejte jej překontrolovat v servisu.

– Zkontrolujte, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Tento 
přístroj by neměly používat osoby nebo děti se sníženou tělesnou, senzorickou 
nebo mentální schopností nebo osoby, které nečetly návod k použití.

– Elektrické přístroje nepatří do ruky dětem. Děti nesmějí pracovat s přístrojem 
ani se s ním hrát. Dávejte pozor, aby se dítě nespálilo o topné těleso. 
Uchovávejte proto přístroj mimo dosah dětí.

– Dbejte také na to, aby se dětem nedostal do ruky obalový materiál (fólie).
– Chraňte před poškozením síťový kabel – nikdy jej netahejte ze zástrčky násilím, 

vždy jej uchopte za zástrčku, ne za přívodní kabel.
– Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis Wella.
– V případě, že je poškozen přívodní kabel, musí být vyměněn v autorizovaném 

servisu.

UPOZORNĚNÍ:

– Přístroje Wella odpovídají příslušným evropským normám.
– Každý přístroj a jeho díly podléhají běžnému opotřebení a proto doporučujeme 

pravidelné kontroly v autorizovaném servisu Wella.

Bezpečnostní pokyny během používání

NEBEZPEČÍ:

– Nebezpečí popálení! Topné těleso má během provozu teplotu az 200ºC. 
Nedotýkejte se topného tělesa a vyvarujte se kontaktu s pokožkou.

– Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých dílů.
– Používejte Pro Curl Conical pouze na suché vlasy.
– Abyste se vyvarovali poškození vlasů, jako například polámání vlasů, měli 

byste dbát doporučení v tomto návodu na danou strukturu vlasů.
– Pokud dojde k jakékoliv poruše, okamžitě přístroj vytáhněte ze zásuvky a 

požádejte autorizovaný servis Wella o jeho kontrolu.
– Dávejte pozor na to, aby nikdo nezakopl o síťový kabel nebo na něj nestoupl.

Čištění a údržba

NEBEZPEČÍ:
– Vytáhněte přístroj ze sítě po každém použití i před čištěním.
– Před uložením jej nechte vychladnout.
– Pozor nebezpečí vzniku ohně! Nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo silní čistící 

prostředky.
– Čistěte přístroj pouze navlhčenou utěrkou. Nikdy nepoužívejte k čištění ostré 

předměty (např. špičky hřebene).
– Neomotávejte kabel kolem přístroje, mohl by se poškodit.



3. Uvedení do provozu

Zapojení přístroje:
1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí udanému na typovém 

štítku přístroje.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač a držte ho cca 1 sekundu. Na displeji bude blikat nastavená 

teplota.
4. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek v 20 ºC  krocích mezi 140  ºC a 

200  ºC. Abyste zvýšili teplotu o 20  ºC stiskněte + tlačítko. Pro snížení teploty 
o 20  ºC zmáčkněte – tlačítko. Nastavená teploty ve  ºC bude blíkat na displeji 
tak dlouho, dokud přístroj nedosáhne nastavené teploty.

5. Pokládejte Pro Curl Conical vždy na stojné nohy. Po cca 2 minutách je přístroj 
rozehřátý. Na displeji trvale svítí dosažená teplota.

6. Přístroj vypněte stisknutím vypínače na cca 1 sekundu. Osvětlení displeje 
zhasne. Po použití přístroje jej vytáhněte ze zásuvky.
 

Dbejte na to
– Jakmile se na zapnutém přístroji nebude mačkat žádné tlačítko 45 minut, přepne 

se do pohotovostního režimu (standby). Znovu jej aktivujete stisknutím 
jakéhokoliv tlačítka.

– Jakmile se na zapnutém přístroji nebude mačkat žádné tlačítko 60 minut, 
automaticky se vypne. Stisknutím vypínače na cca 1 sekundu, přístroj znovu 
zapnete.

4. Správná teplota – ta nejlepší ochrana vlasů

POZOR: dbejte na to, že pouze málo typů vlasů vyžaduje nejvyšší tepelné nastavení.

Používejte vždy nejnižší teplotu, která je nutná pro dosažení dobrého výsledku!
Začněte nejnižší teplotou pro Vaši strukturu vlasů. Pouze pokud žehlení trvá příliš 
mnoho času, byste měli zvýšit teplotu po malých krocích.
Vyšší teplota, dlouhý kontakt s vlasem nebo časté žehlení může poškodit vlasy. 
Obzvláště při vysokých teplotách se nesmí opakovaně manipulovat se stejným 
pramenem vlasů – hrozí nebezpečí polámání vlasů!.

Přečtěte se následují tabulku, která doporučuje teploty podle struktury vlasů.

Struktura vlasů Teplota 

Zesvětlené, silně porézní 140 ºC

Barvené, trvalené, porézní 160 ºC

Normální (chemicky nedotčené) 180 ºC

Silné / rezistentní (chemicky nedotčené) 200 ºC



5. Styling

Kulmujte pouze suché vlasy.
Jemné vlasy se zvlní rychleji, proto nenechávejte kulmu na nich dlouho.
Kulma Pro Curl Conical je vhodná pro krátké i dlouhé vlasy.
Trvanlivost vln je u silných pramenů nižší než u tenčích.
Oddělte při delších a silných vlasech menší vlasové partie. U jemných pracujte se 
silnějšími prameny. 

5.1 Všeobecný postup

1. Umyjte vlasy, usušte a dobře pročešte.
2. Oddělte pramínky vlasů do požadované šířky.

Nebezpečí požáru! Tepelné těleso je během provozu až 200 ºC horké. Vyvarujte 
se kontaktu s pokožkou. Dodržujte minimální odstup 1 cm od pokožky hlavy 
nebo podložte pramen hřebenem.

3. Přiložte kulmu na požadované místo.
4. Naviňte pramen vlasů na topné těleso.
5. Nechejte působit teplo na vlasy cca 10 až 15 sekund. Nenechávejte kulmu 

dlouho působit, aby nedošlo k poškození vlasů.
6. Opakujte postup se zbylými prameny.
7. Před dokončením nechejte vlasy krátce vychladnout.
8. Když dokončíte práci, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Možnosti stylingu Pro Curl Conical jsou mnohostranné. Následně budou popsány dvě 
kadeřnické techniky.

5.2 Spirálová technika

1. Přidržte oddělený pramen vlasů pevně za konečky a přiložte těleso kulmy 
silnější částí ke kořínkům.

2. Naviňte pramen vlasů spirálově na topnou část, takže konečky vlasů končí na 
špičce kulmy.

3. Přidržte konečky vlasů v této pozici asi 10 až 15 sekund.
4. Vytáhněte kulmu z vytvarované vlny.
5. Nechejte loknu před konečným stylingem vychladnout

5.3 Prsténková technika

1. Položte konečky vlasů z odděleného pramene vlasů na špičku kulmy a přidržte 
je.

2. Natočte kulmu tak, že pramen vlasů bude natočen diagonálně jako široký prsten 
na topném tělese.

3. Vydržte v této pozici cca 10 až 15 minut.
4. Vytáhněte kulmu z vytvarované vlny.
5. Nechejte loknu před konečným stylingem vychladnout.

6  Čištění

Abyste zajistili bezvadnou funkci a výkon Vašeho Pro Curl Conical přístroje, čistěte jej 
pravidelně. Na čištění se nesmí používat snadno vznětlivé, agresivní nebo abrazivní 
čistící prostředky.

Důležité: Před čištěním musí být vždycky vytažena zástrčka ze zásuvky. Nechejte 
přístroj vychladnout, pak jej začněte čistit.

Čištění přístroje
Otřete lehce všechny části přístroje jemným vlhkým hadříkem, nakonec otřete dosucha. 

7  Co dělat když...

...vypínač je zapnut, ale displej nesvítí?
Když se nebude na přístroji mačkat žádné tlačítko 45 minut, přepne se do 
pohotovostního režimu „standby“, osvětlení displeje se vypne. Stisknutím teplotního 
tlačítka přístroj opět aktivujete.

...přístroj nehřeje, i když se stisklo teplotní tlačítko?
Když se nebude na přístroji mačkat žádné tlačítko 60 minut, zcela se vypne.
Aby se přístroj zprovoznil, stiskněte na cca 1 sekundu vypínač.



9 Likvidace

Pokud nechcete přístroj dále používat, musí být odevzdán na příslušném sběrném dvoře.
Na adresu sběrného dvora se informujte u Vašeho obecního úřadu. Vyřazené elektrocké 
přístroje nepatří do popelnice. To neplatí pouze pro domácí přístroje, ale samozřejmě i 
pro přístroje profesionálně používané.

10 Technická data

Produkt Pro-Straight Color

Provozní napětí 220 – 240 V / 50/60 Hz

Výkon 40 W 

Průměr tepelného tělesa sbíhající se od 25 mm do 13 mm.

Délka cca 33 cm

Nastavení teploty 140  ºC – 200  ºC (po 20  ºC)

Hmotnost 200g (bez kabelu), 400g (s kabelem)

Délka kabelu 3,0 m

Barva černá

11 Záruka 2 roky

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl/a pro výrobek Wella. Na tento výrobek poskytujeme 
dvouletou záruku počínající dnem prodeje. Garance výrobce platí dva roky od data 
zakoupení. Platí na závady (vady, defekty), které spočívají ve vadách materiálu nebo 
vadami výroby.

Záruka se nevztahuje na:
– závady způsobené nesprávným používáním, běžné opotřebení a na závady 

způsobené zásahem neautorizovaných servisních úkonů a použitím 
neoriginálních dílů.

– Běžné opotřebení a závady, které ovlivňují funkci a hodnotu přístroje pouze 
minimálním způsobem.

Pokud se v záruční době vyskytne vada, kontaktujte prodejce.


