
SIZE： 120*168MM

2 ks vymeniteľných hlavíc na vytváranie kučier (32/32 mm, 25/25 mm)

Zdroj prúdu: 110-240V, 50/60hz

Patria k nej teplu odolné rukavice a koncovky

PTC Trojzónová Technológia Ohrevu

LCD displej

Nastaviteľná teplota: 80-230 stupňov Celzia

Káblová koncovka otočná o 360 stupňov

Zabraňuje efektu trvalej a uzatvára štruktúru vlasov, čím zabezpečuje voľný, lesklý 

efekt.

Teplo udržiava vlhkosť v štruktúre vlasu, čím ho chráni pred poškodením a 

vysušením.

Hlavice na vytváranie vĺn rôznej veľkosti umožňujú vytvorenie akéhokoľvek účesu, od 

pevnejších kučier až po plážové vlny.

Hlavice bez koncovej prípojky = neťahajú, neškodia

Stála teplota: po každom jednom prameni môžeš pracovať s rovnakou teplotou a 

takto si môžeš rýchlo a trvalo natočiť vlasy.

Vlny trvajúce hoci aj niekoľko dní, bez použitia výrobku na tvarovanie vlasov, 

schválené a podpísané SAA.

 

5. KROK: Navlač si rukavice odolné voči teplu a počkaj, kým sa 
hlavica úplne zohreje.

6. KROK: Oddeľ jeden prameň vlasov a obtoč ho okolo hlavice a drž 
ho takto 5-10 sekúnd.

7. KROK: Uvoľni prameň vlasov a zopakuj 6. krok až kým nedokončíš 
svoj účes.

8. KROK: Vypni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo 
ON/OFF.

9. KROK: Vždy nechaj, aby zariadenie úplne vychladlo predtým, ako 
vymeníš tvarovaciu hlavicu alebo odložíš samotné zariadenie. Pre 
oddelenie samotnej hlavice podrž tlačidlo na zariadení, jemne potras 
hlavicu a potom ju rozhodným pohybom vytiahni.

TIPY: Predtým, ako začneš s vytváraním vĺn, oplatí sa naniesť na 
vlasy trochu argánového oleja, tým ochrániš vlasy pred poškodením a 
zároveň budú lesklé a hodvábne  

UPOZORNENIE: Ako môžeš znížiť riziko popálenia, zásahu elektrickým 
prúdom, ohňa alebo iného zranenia: 

1. Nikdy nenechávaj zariadenie osamote, keď je zapojené do zdroja 
elektrického prúdu.
2. Extra pozornosť sa vyžaduje, ak zariadenie používa dieťa alebo 
postihnutá osoba, používajú ho na ňom alebo je v blízkosti!
3. Nepoužívaj príslušenstvo, ktoré nepochádza od výrobcu zariadenia. 
Dodržiavaj návod na používanie!
4. Nikdy nepoužívaj Magic Curly, ak je jej kábel alebo samotné zariadenie 
poškodené alebo ak spadlo do vody/kvapaliny! Pošli naspäť distribútorovi 
alebo predajcovi na kontrolu a opravu!
5. Udržiavaj kábel ďaleko od horúcich povrchov. Nikdy ho neobtáčaj okolo 
zariadenia.
6. Nepoužívaj ho v exteriéri alebo spolu s aerosólovými výrobkami (napr. 
lak na vlasy)!
7. Počas používania ho drž ďalej od očí a nezakrytej pokožky, v každom 
prípade používaj rukavice odolné voči teplu a drž zariadenie za rukoväť.
8. Počas používania ho neodkladaj na žiadny povrch!
9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť 
predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predlžovací kábel!

KULMA NA VLASY S VYMENITEL’NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU DOPLNKOVÉ HLAVICE:

Nano-iónová technológia
Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami,
vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábne
mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala.
Používaním Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes,
aký len chceme.

   

Zlaté hlavice
Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše 
doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého 
výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie 
tvarovanie.
Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkšie.

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VĹN PRE TEBA:

ROZMER DOPLNKU: od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice 
záleží druh vĺn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si 
najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber 
si väčšiu hlavicu.

TYP VLASOV: Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich 
vlasov.  Ak máš jemné vlasy bez objemu a chcela by si 
dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ 
väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy.  Ak sú tvoje 
vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavicou väčších 
rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAĽ SI POZORNE
NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

1. KROK: Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vĺn do zariadenia.

2. KROK: Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.

3. KROK: Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo
ON/OFF.

4. KROK: Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. 
Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLOTY ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlnené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže 
spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy 
nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny.
Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj 
zo zdroja elektriny.
Uchovávaj mimo vody!
NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly 
buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ÚDRŽBA

TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN A
WWWW.MAGICHAIR.HU OLDALON TÁJÉKOZÓDHATSZ.

Zariadenie je prakticky bez údržby

Zohrievací povrch udržuj v čistote!

Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja 
elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.

Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.

Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:
Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, NEPOKÚŠAJ sa ju opraviť! 
Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:
Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musíš tiež 
skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.
Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhýbaj sa stáčaniu, 
zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

Záruka neoprávňuje na iné ako vyššie uvedené práva. 
 
V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA 
NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK
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9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť 
predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predlžovací kábel!

KULMA NA VLASY S VYMENITEL’NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU DOPLNKOVÉ HLAVICE:

Nano-iónová technológia
Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami,
vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábne
mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala.
Používaním Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes,
aký len chceme.

   

Zlaté hlavice
Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše 
doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého 
výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie 
tvarovanie.
Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkšie.

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VĹN PRE TEBA:

ROZMER DOPLNKU: od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice 
záleží druh vĺn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si 
najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber 
si väčšiu hlavicu.

TYP VLASOV: Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich 
vlasov.  Ak máš jemné vlasy bez objemu a chcela by si 
dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ 
väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy.  Ak sú tvoje 
vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavicou väčších 
rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAĽ SI POZORNE
NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

1. KROK: Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vĺn do zariadenia.

2. KROK: Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.

3. KROK: Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo
ON/OFF.

4. KROK: Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. 
Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLOTY ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlnené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže 
spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy 
nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny.
Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj 
zo zdroja elektriny.
Uchovávaj mimo vody!
NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly 
buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ÚDRŽBA

TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN A
WWWW.MAGICHAIR.HU OLDALON TÁJÉKOZÓDHATSZ.

Zariadenie je prakticky bez údržby

Zohrievací povrch udržuj v čistote!

Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja 
elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.

Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.

Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:
Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, NEPOKÚŠAJ sa ju opraviť! 
Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:
Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musíš tiež 
skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.
Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhýbaj sa stáčaniu, 
zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

Záruka neoprávňuje na iné ako vyššie uvedené práva. 
 
V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA 
NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK



SIZE： 120*168MM

2 ks vymeniteľných hlavíc na vytváranie kučier (32/32 mm, 25/25 mm)

Zdroj prúdu: 110-240V, 50/60hz

Patria k nej teplu odolné rukavice a koncovky

PTC Trojzónová Technológia Ohrevu

LCD displej

Nastaviteľná teplota: 80-230 stupňov Celzia

Káblová koncovka otočná o 360 stupňov

Zabraňuje efektu trvalej a uzatvára štruktúru vlasov, čím zabezpečuje voľný, lesklý 

efekt.

Teplo udržiava vlhkosť v štruktúre vlasu, čím ho chráni pred poškodením a 

vysušením.

Hlavice na vytváranie vĺn rôznej veľkosti umožňujú vytvorenie akéhokoľvek účesu, od 

pevnejších kučier až po plážové vlny.

Hlavice bez koncovej prípojky = neťahajú, neškodia

Stála teplota: po každom jednom prameni môžeš pracovať s rovnakou teplotou a 

takto si môžeš rýchlo a trvalo natočiť vlasy.

Vlny trvajúce hoci aj niekoľko dní, bez použitia výrobku na tvarovanie vlasov, 

schválené a podpísané SAA.

 

5. KROK: Navlač si rukavice odolné voči teplu a počkaj, kým sa 
hlavica úplne zohreje.

6. KROK: Oddeľ jeden prameň vlasov a obtoč ho okolo hlavice a drž 
ho takto 5-10 sekúnd.

7. KROK: Uvoľni prameň vlasov a zopakuj 6. krok až kým nedokončíš 
svoj účes.

8. KROK: Vypni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo 
ON/OFF.

9. KROK: Vždy nechaj, aby zariadenie úplne vychladlo predtým, ako 
vymeníš tvarovaciu hlavicu alebo odložíš samotné zariadenie. Pre 
oddelenie samotnej hlavice podrž tlačidlo na zariadení, jemne potras 
hlavicu a potom ju rozhodným pohybom vytiahni.

TIPY: Predtým, ako začneš s vytváraním vĺn, oplatí sa naniesť na 
vlasy trochu argánového oleja, tým ochrániš vlasy pred poškodením a 
zároveň budú lesklé a hodvábne  

UPOZORNENIE: Ako môžeš znížiť riziko popálenia, zásahu elektrickým 
prúdom, ohňa alebo iného zranenia: 

1. Nikdy nenechávaj zariadenie osamote, keď je zapojené do zdroja 
elektrického prúdu.
2. Extra pozornosť sa vyžaduje, ak zariadenie používa dieťa alebo 
postihnutá osoba, používajú ho na ňom alebo je v blízkosti!
3. Nepoužívaj príslušenstvo, ktoré nepochádza od výrobcu zariadenia. 
Dodržiavaj návod na používanie!
4. Nikdy nepoužívaj Magic Curly, ak je jej kábel alebo samotné zariadenie 
poškodené alebo ak spadlo do vody/kvapaliny! Pošli naspäť distribútorovi 
alebo predajcovi na kontrolu a opravu!
5. Udržiavaj kábel ďaleko od horúcich povrchov. Nikdy ho neobtáčaj okolo 
zariadenia.
6. Nepoužívaj ho v exteriéri alebo spolu s aerosólovými výrobkami (napr. 
lak na vlasy)!
7. Počas používania ho drž ďalej od očí a nezakrytej pokožky, v každom 
prípade používaj rukavice odolné voči teplu a drž zariadenie za rukoväť.
8. Počas používania ho neodkladaj na žiadny povrch!
9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť 
predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predlžovací kábel!

KULMA NA VLASY S VYMENITEL’NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU DOPLNKOVÉ HLAVICE:

Nano-iónová technológia
Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami,
vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábne
mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala.
Používaním Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes,
aký len chceme.

   

Zlaté hlavice
Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše 
doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého 
výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie 
tvarovanie.
Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkšie.

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VĹN PRE TEBA:

ROZMER DOPLNKU: od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice 
záleží druh vĺn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si 
najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber 
si väčšiu hlavicu.

TYP VLASOV: Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich 
vlasov.  Ak máš jemné vlasy bez objemu a chcela by si 
dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ 
väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy.  Ak sú tvoje 
vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavicou väčších 
rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAĽ SI POZORNE
NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

1. KROK: Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vĺn do zariadenia.

2. KROK: Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.

3. KROK: Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo
ON/OFF.

4. KROK: Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. 
Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLOTY ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlnené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže 
spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy 
nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny.
Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj 
zo zdroja elektriny.
Uchovávaj mimo vody!
NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly 
buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ÚDRŽBA

TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN A
WWWW.MAGICHAIR.HU OLDALON TÁJÉKOZÓDHATSZ.

Zariadenie je prakticky bez údržby

Zohrievací povrch udržuj v čistote!

Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja 
elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.

Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.

Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:
Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, NEPOKÚŠAJ sa ju opraviť! 
Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:
Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musíš tiež 
skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.
Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhýbaj sa stáčaniu, 
zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

Záruka neoprávňuje na iné ako vyššie uvedené práva. 
 
V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA 
NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK



SIZE： 120*168MM

2 ks vymeniteľných hlavíc na vytváranie kučier (32/32 mm, 25/25 mm)

Zdroj prúdu: 110-240V, 50/60hz

Patria k nej teplu odolné rukavice a koncovky

PTC Trojzónová Technológia Ohrevu

LCD displej

Nastaviteľná teplota: 80-230 stupňov Celzia

Káblová koncovka otočná o 360 stupňov

Zabraňuje efektu trvalej a uzatvára štruktúru vlasov, čím zabezpečuje voľný, lesklý 

efekt.

Teplo udržiava vlhkosť v štruktúre vlasu, čím ho chráni pred poškodením a 

vysušením.

Hlavice na vytváranie vĺn rôznej veľkosti umožňujú vytvorenie akéhokoľvek účesu, od 

pevnejších kučier až po plážové vlny.

Hlavice bez koncovej prípojky = neťahajú, neškodia

Stála teplota: po každom jednom prameni môžeš pracovať s rovnakou teplotou a 

takto si môžeš rýchlo a trvalo natočiť vlasy.

Vlny trvajúce hoci aj niekoľko dní, bez použitia výrobku na tvarovanie vlasov, 

schválené a podpísané SAA.

 

5. KROK: Navlač si rukavice odolné voči teplu a počkaj, kým sa 
hlavica úplne zohreje.

6. KROK: Oddeľ jeden prameň vlasov a obtoč ho okolo hlavice a drž 
ho takto 5-10 sekúnd.

7. KROK: Uvoľni prameň vlasov a zopakuj 6. krok až kým nedokončíš 
svoj účes.

8. KROK: Vypni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo 
ON/OFF.

9. KROK: Vždy nechaj, aby zariadenie úplne vychladlo predtým, ako 
vymeníš tvarovaciu hlavicu alebo odložíš samotné zariadenie. Pre 
oddelenie samotnej hlavice podrž tlačidlo na zariadení, jemne potras 
hlavicu a potom ju rozhodným pohybom vytiahni.

TIPY: Predtým, ako začneš s vytváraním vĺn, oplatí sa naniesť na 
vlasy trochu argánového oleja, tým ochrániš vlasy pred poškodením a 
zároveň budú lesklé a hodvábne  

UPOZORNENIE: Ako môžeš znížiť riziko popálenia, zásahu elektrickým 
prúdom, ohňa alebo iného zranenia: 

1. Nikdy nenechávaj zariadenie osamote, keď je zapojené do zdroja 
elektrického prúdu.
2. Extra pozornosť sa vyžaduje, ak zariadenie používa dieťa alebo 
postihnutá osoba, používajú ho na ňom alebo je v blízkosti!
3. Nepoužívaj príslušenstvo, ktoré nepochádza od výrobcu zariadenia. 
Dodržiavaj návod na používanie!
4. Nikdy nepoužívaj Magic Curly, ak je jej kábel alebo samotné zariadenie 
poškodené alebo ak spadlo do vody/kvapaliny! Pošli naspäť distribútorovi 
alebo predajcovi na kontrolu a opravu!
5. Udržiavaj kábel ďaleko od horúcich povrchov. Nikdy ho neobtáčaj okolo 
zariadenia.
6. Nepoužívaj ho v exteriéri alebo spolu s aerosólovými výrobkami (napr. 
lak na vlasy)!
7. Počas používania ho drž ďalej od očí a nezakrytej pokožky, v každom 
prípade používaj rukavice odolné voči teplu a drž zariadenie za rukoväť.
8. Počas používania ho neodkladaj na žiadny povrch!
9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť 
predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predlžovací kábel!

KULMA NA VLASY S VYMENITEL’NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU DOPLNKOVÉ HLAVICE:

Nano-iónová technológia
Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami,
vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábne
mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala.
Používaním Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes,
aký len chceme.

   

Zlaté hlavice
Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše 
doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého 
výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie 
tvarovanie.
Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkšie.

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VĹN PRE TEBA:

ROZMER DOPLNKU: od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice 
záleží druh vĺn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si 
najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber 
si väčšiu hlavicu.

TYP VLASOV: Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich 
vlasov.  Ak máš jemné vlasy bez objemu a chcela by si 
dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ 
väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy.  Ak sú tvoje 
vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavicou väčších 
rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAĽ SI POZORNE
NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

1. KROK: Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vĺn do zariadenia.

2. KROK: Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.

3. KROK: Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo
ON/OFF.

4. KROK: Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. 
Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLOTY ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlnené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže 
spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy 
nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny.
Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj 
zo zdroja elektriny.
Uchovávaj mimo vody!
NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly 
buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ÚDRŽBA

TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN A
WWWW.MAGICHAIR.HU OLDALON TÁJÉKOZÓDHATSZ.

Zariadenie je prakticky bez údržby

Zohrievací povrch udržuj v čistote!

Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja 
elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.

Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.

Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:
Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, NEPOKÚŠAJ sa ju opraviť! 
Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:
Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musíš tiež 
skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.
Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhýbaj sa stáčaniu, 
zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

Záruka neoprávňuje na iné ako vyššie uvedené práva. 
 
V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA 
NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK



SIZE： 120*168MM

2 ks vymeniteľných hlavíc na vytváranie kučier (32/32 mm, 25/25 mm)

Zdroj prúdu: 110-240V, 50/60hz

Patria k nej teplu odolné rukavice a koncovky

PTC Trojzónová Technológia Ohrevu

LCD displej

Nastaviteľná teplota: 80-230 stupňov Celzia

Káblová koncovka otočná o 360 stupňov

Zabraňuje efektu trvalej a uzatvára štruktúru vlasov, čím zabezpečuje voľný, lesklý 

efekt.

Teplo udržiava vlhkosť v štruktúre vlasu, čím ho chráni pred poškodením a 

vysušením.

Hlavice na vytváranie vĺn rôznej veľkosti umožňujú vytvorenie akéhokoľvek účesu, od 

pevnejších kučier až po plážové vlny.

Hlavice bez koncovej prípojky = neťahajú, neškodia

Stála teplota: po každom jednom prameni môžeš pracovať s rovnakou teplotou a 

takto si môžeš rýchlo a trvalo natočiť vlasy.

Vlny trvajúce hoci aj niekoľko dní, bez použitia výrobku na tvarovanie vlasov, 

schválené a podpísané SAA.

 

5. KROK: Navlač si rukavice odolné voči teplu a počkaj, kým sa 
hlavica úplne zohreje.

6. KROK: Oddeľ jeden prameň vlasov a obtoč ho okolo hlavice a drž 
ho takto 5-10 sekúnd.

7. KROK: Uvoľni prameň vlasov a zopakuj 6. krok až kým nedokončíš 
svoj účes.

8. KROK: Vypni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo 
ON/OFF.

9. KROK: Vždy nechaj, aby zariadenie úplne vychladlo predtým, ako 
vymeníš tvarovaciu hlavicu alebo odložíš samotné zariadenie. Pre 
oddelenie samotnej hlavice podrž tlačidlo na zariadení, jemne potras 
hlavicu a potom ju rozhodným pohybom vytiahni.

TIPY: Predtým, ako začneš s vytváraním vĺn, oplatí sa naniesť na 
vlasy trochu argánového oleja, tým ochrániš vlasy pred poškodením a 
zároveň budú lesklé a hodvábne  

UPOZORNENIE: Ako môžeš znížiť riziko popálenia, zásahu elektrickým 
prúdom, ohňa alebo iného zranenia: 

1. Nikdy nenechávaj zariadenie osamote, keď je zapojené do zdroja 
elektrického prúdu.
2. Extra pozornosť sa vyžaduje, ak zariadenie používa dieťa alebo 
postihnutá osoba, používajú ho na ňom alebo je v blízkosti!
3. Nepoužívaj príslušenstvo, ktoré nepochádza od výrobcu zariadenia. 
Dodržiavaj návod na používanie!
4. Nikdy nepoužívaj Magic Curly, ak je jej kábel alebo samotné zariadenie 
poškodené alebo ak spadlo do vody/kvapaliny! Pošli naspäť distribútorovi 
alebo predajcovi na kontrolu a opravu!
5. Udržiavaj kábel ďaleko od horúcich povrchov. Nikdy ho neobtáčaj okolo 
zariadenia.
6. Nepoužívaj ho v exteriéri alebo spolu s aerosólovými výrobkami (napr. 
lak na vlasy)!
7. Počas používania ho drž ďalej od očí a nezakrytej pokožky, v každom 
prípade používaj rukavice odolné voči teplu a drž zariadenie za rukoväť.
8. Počas používania ho neodkladaj na žiadny povrch!
9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť 
predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predlžovací kábel!

KULMA NA VLASY S VYMENITEL’NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU DOPLNKOVÉ HLAVICE:

Nano-iónová technológia
Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami,
vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábne
mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala.
Používaním Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes,
aký len chceme.

   

Zlaté hlavice
Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše 
doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého 
výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie 
tvarovanie.
Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkšie.

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VĹN PRE TEBA:

ROZMER DOPLNKU: od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice 
záleží druh vĺn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si 
najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber 
si väčšiu hlavicu.

TYP VLASOV: Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich 
vlasov.  Ak máš jemné vlasy bez objemu a chcela by si 
dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ 
väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy.  Ak sú tvoje 
vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavicou väčších 
rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAĽ SI POZORNE
NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

1. KROK: Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vĺn do zariadenia.

2. KROK: Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.

3. KROK: Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stláčaj tlačidlo
ON/OFF.

4. KROK: Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. 
Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLOTY ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlnené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže 
spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy 
nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny.
Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.
UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj 
zo zdroja elektriny.
Uchovávaj mimo vody!
NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly 
buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ÚDRŽBA

TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATBAN A
WWWW.MAGICHAIR.HU OLDALON TÁJÉKOZÓDHATSZ.

Zariadenie je prakticky bez údržby

Zohrievací povrch udržuj v čistote!

Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja 
elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.

Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.

Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:
Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, NEPOKÚŠAJ sa ju opraviť! 
Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:
Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musíš tiež 
skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.
Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhýbaj sa stáčaniu, 
zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

Záruka neoprávňuje na iné ako vyššie uvedené práva. 
 
V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA 
NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK


