
78

!ESKY

BaBylissPRO® 
MIRACURL MKII

S novou loknovací kulmou 
MIRACURL MKII zna!ky 
BaBylissPRO® vytvo"íte za n#kolik 
sekund t"i r$zné typy loken. S 
touto novou legendární kulmou 
vybavenou revolu!ní technologií 
vytvo"íte zcela automaticky t"i 
r$zné typy loken pouh%m stiskem 
tla!ítka: pevné lokny, st"ední lokny 
nebo volné lokny.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•  Keramická komora vytvá"ející 

krásné lesklé lokny
•  T"i r$zné re&imy a zcela 

automatick% systém "ízení
•  T"i úrovn# nastavení teploty: 

230 °C – 200 °C – 180 °C pro 
dlouhodob#j'í ú!inek

•  (ízení sm#ru natá!ení lokny 
pro dosa&ení rovnom#rného 
a p"irozen#j'ího kone!ného 
v%sledku.

•  Pokro!il% systém oh"evu 
umo&)uje velmi p"esné "ízení 
teploty.

•  Velmi rychlé zah"átí a okam&ité 
obnovení teploty.

•  P"echod do pohotovostního 
re&imu, není-li p"ístroj pou&íván 
déle ne& 20 minut.

• Tla!ítko Zapnutí/Vypnutí
• Profesionální oto!ná ')$ra 2,70 m
•  Automatické vypnutí po 60 

minutách
•  Elektronicky ovládan% motor EDM 

TECHNOLOGY

Tla!ítko Zapnutí/
Vypnutí (I/0)

CHARAKTERISTIKY

Keramická 
komora 

vytvá"ející lokny

Re&im loken 
(volné/st"ední/

pevné)

Nastavení 
teploty (230 °C – 
200 °C – 180 °C)

Nastavení 
sm#ru natá!ení 
lokny (Doleva/

Doprava/
St"ídat)
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NÁVOD K POU"ITÍ
P"ístroj pou&ijte na !isté, suché a 
roz!esané vlasy. Volné a st"ední 
lokny vytvo"íte z pramen$ vlas$ o 
'í"ce men'í ne& 3 cm. Pevné lokny 
vytvo"íte z tenkého pramenu, 
!ím bude pramen ten!í, tím bude 
lokna pevn#j'í.
U p"irozen# zvln#n%ch vlas$ nebo 
u dlouh%ch vlas$ doporu!ujeme 
pracovat s je't# ten!ími prameny 
vlas$.
Kone!n% v%sledek zále&í na 
velikosti pramenu a na nastavené 
teplot#.

RE"IMY LOKEN
Zvolte pouze re&im loken – pevné 
lokny, st"ední lokny nebo volné 
lokny. Pokro!il% systém Advanced 
Curl Management System 
automaticky nastaví st"edov% 
bubínek a pe!liv# kontroluje, 
zda napnutí vlas$ odpovídá 
zvolenému re&imu.

Pevné lokny   
Automaticky je aktivován tenk% 
bubínek a vodítka "ízení napnutí 
vlas$, která umo&)ují jejich jemné 
uchopení, zaji'*ují pevné ovinutí 
vlas$ kolem n#j, !ím& se snadno 
vytvo"í dokonalé a pevné vlny. 
Je't# pevn#j'í lokny vytvo"íte z 
ten!ích pramen$ vlas$. 

St#ední lokny  
Aktivován je tenk% bubínek a 
automatické "ízení napnutí zajistí, 
aby se vlasy jemn# ovinuly kolem 
n#j a následn# se uvolnily jako&to 
p"irozen# vypadající st"ední lokny. 

Volné lokny   
+irok% bubínek se automaticky 
roztáhne, vlasy se kolem n#j 
pe!liv# ovinou a vzniknou 
nádherné volné lokny.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Teplotu lze nastavit na 3 
hodnoty: 230 °C – 200 °C – 180 °C. 
Doporu!ujeme v&dy za!ínat 
na nejni&'í teplot# a v p"ípad# 
pot"eby teplotu zv%'it.

-  Nastavení   (230°C) - pro husté 
nebo vlnité vlasy

-  Nastavení   (200°C) - pro 
normální vlasy       

-  Nastavení    (180°C) - pro 
k"ehké, jemné nebo barvené 
vlasy

$ÍZENÍ SM%RU LOKNY (Doprava/
Doleva/St#ídav&)
Pro dosa&ení stejnom#rné kone!né 
úpravy a pru&nosti pou&ívejte 
p"epína! pro nastavení sm#ru 
tvorby lokny. 
•  Postupujete-li z levé strany vlas$, 

p"esu)te p"epína! do polohy 
vlevo .

•  Postupujete-li z pravé strany, 
p"esu)te p"epína! do polohy 
vpravo . Tímto je zaru!eno, 
&e lokna sm#"uje na levé i pravé 
stran# hlavy k obli!eji, !ím& se 
dosáhne stejnom#rné úpravy.

•  Pro dosa&ení p"irozen#j'ích 
a pru&n#j'ích loken zvolte 
automatické nastavení p"esunutím 
p"epína!e do st"ídavé polohy 

. P"i tomto nastavení se po 
vytvo"ení ka&dé lokny st"ídá sm#r 
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tvorby loken.

POKYNY K POU"ITÍ
•  Zapojte p"ístroj do kompatibilní 

elektrické zásuvky.
•  Zvolte typ po&adovan%ch 

loken a opakovan# stiskn#te 
tla!ítko p"íslu'ného re&imu, 
dokud se nerozsvítí kontrolka 
pod symbolem p"edstavujícím 
vybranou loknu .

•  Podobn# stiskn#te voli! teploty 
(230 °C – 200 °C – 180 °C).

POZNÁMKA: V&dy za!ínejte 
nejni&'í teplotou a v p"ípad# 
pot"eby ji zvy'te.
•  P"ístroj je p"ipraven k pou&ití, 

jakmile kontrolka nastavené 
teploty p"estane blikat.

•  Zvolte sm#r lokny p"esunutím 
p"epína!e do následujících poloh: 

, nebo  .
•  Zkontrolujte, zda jsou vlasy !isté, 

suché a roz!esané.
•  Odd#lte pramen vlas$ o maximální 

'í"ce 3 cm (obr. A).
POZNÁMKA: Volné a st"ední 
lokny vytvo"íte z pramen$ vlas$ o 
'í"ce men'í ne& 3 cm. Pevné lokny 
vytvo"íte z tenkého pramenu, !ím 
bude pramen ten!í, tím bude lokna 
pevn#j'í.
U p"irozen# zvln#n%ch vlas$ nebo 
u dlouh%ch vlas$ doporu!ujeme 
pracovat s je't# ten!ími prameny 
vlas$.

A

•  Pozor, keramická komora 
vytvá"ející lokny musí v&dy 
sm#"ovat k hlav# (obr. B).

B

•  Umíst#te p"ístroj na místo, kde 
si p"ejete za!ít vytvá"et loknu. 
Pramen vlas$ musí b%t dob"e 
napnut% a umíst#n% uprost"ed 
p"ístroje (obr. C a D).
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C

D

•  Jakmile je pramen dob"e umíst#n%, 
sev"ete rukoje* p"ístroje, aby se 
vlasy automaticky navinuly do 
komory na tvo"ení loken (obr. E).

E

POZNÁMKA: Pokud je pramen 
dr&en v ruce je't# po sev"ení 
rukojeti p"ístroje, zazní pípnutí a 

p"ístroj se vypne, !ím& upozorní, &e 
je t"eba pramen uvolnit.
Pokud je vybran% pramen p"íli' siln% 
nebo vlasy nejsou umíst#né p"esn# 
uprost"ed p"ístroje, zazní pípnutí a 
p"ístroj se vypne, !ím& signalizuje, 
&e nastal n#jak% problém. P"i této 
bezpe!nostní reakci se ujist#te, &e 
vlasy nejsou zacuchané.
•  Vlasy se automaticky navinou do 

komory vytvá"ející lokny, kde jsou 
citliv# dr&eny a ze v'ech stran 
zah"ívány, !ím& se lokna snadno 
vytvo"í.

•  Po sev"ení rukojeti p"ístroje usly'íte 
sérii 5 pípnutí. Dr&te p"ístroj se 
sev"enou rukojetí a& do ukon!ení 
série pípání. Poté 4 po sob# rychle 
jdoucí pípnutí oznamují, &e je 
lokna vytvo"ena a pramen m$&e 
b%t z p"ístroje uvoln#n.

•  P"ed oddálením p"ístroje od hlavy 
a uvoln#ním pramene je nutné 
úpln# uvolnit rukoje* p"ístroje, 
aby se lokna mohla odd#lit (obr. F). 
POZNÁMKA: Pro uvoln#ní lokny 
musí b%t rukoje* p"ístroje v&dy 
otev"ená; p"i snaze uvolnit pramen 
p"i sev"ené rukojeti se lokna 
narovná.
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F

•   Vytvo"enou loknu, která je't# ne-
vychladla, ne!e'te a nevytvá"ejte 
ú!es.

•  Postup podle pot"eby opaku-
jte v závislosti na po&adovaném 
mno&ství loken.

POHOTOVOSTNÍ RE"IM
P"ístroj je vybaven automatick%m 
pohotovostním re&imem. Není-li 
p"ístroj pou&íván déle ne& 20 minut, 
sní&í se teplota p"ibli&n# na 150 °C. 
Chcete-li po této dob# p"ístroj 
znovu pou&ívat, sta!í rukoje* sev"ít 
a uvolnit. P"ístroj se znovu oh"eje 
na teplotu, která byla vybrána p"ed 
jeho p"epnutím do pohotovostního 
re&imu.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pro v#t'í bezpe!nost je p"ístroj vy-
baven funkcí automatického vypnu-
tí. Je-li p"ístroj nep"etr&it# zapnut% 
déle ne& 60 minut, automaticky se 
vypne. 
Chcete-li po uplynutí t#chto 60 
minut p"ístroj znovu pou&ívat, sta!í 
jen p"epnout p"epína! do polohy 
Vypnuto a poté ho p"epnout zp#t 
do polohy Zapnuto.

ÚDR"BA
D'LE"ITÉ UPOZORN%NÍ:
P"ístroj nikdy nepono"ujte do vody 
nebo jiné tekutiny. 
Aby byl p"ístroj zachován co nejdéle 
v dobrém stavu, dodr&ujte následu-
jící pokyny:
•  Neobtá!ejte napájecí kabel kolem 

p"ístroje. Sto!te ho spí'e vedle 
p"ístroje.

•  Za napájecí kabel netahejte, kdy& 
je p"ístroj p"ipojen k síti.

•  Po pou&ití p"ístroj v&dy vypojte ze 
sít#.

•  P"ed uschováním nechte p"ístroj 
vychladnout.
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