
 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST 
 

PRO VÝROBEK: KULMOFÉN NA VLASY model:__________________________  počet stran: ❷ 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto 
řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Zapnutí přístroje: 
1. Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky 
2. Přístroj spustíte tlačítkem/posuvným o. – vypnuto / I.- rychlost /II. rychlost 
3. Pomocí polohy *(vločka) Cooling - studený vzduch. Snižuje (vypíná) teplotu spirály. 
 
Samotné použití přístroje: 
1. Nasazení nástavce: tuto operaci provádějte, když je přístroj vypnutý. Nasaďte nástavec a zatlačte ho rovnoměrně do přístroje až „zaklapne“  
2. Přístroj spustíte tlačítkem o. – vypnuto / I.- rychlost /II. rychlost 
3. Používání kulmofénu je velmi individuální, slouží k rychlému vysoušení a tvarování vlasů.  
4. Při samotné použití nepoužívejte současně lak ani jiné spreje 
4. Výměna nástavce: tuto operaci provádějte, když je přístroj vypnutý. Zmáčkněte pojistku a současně nástavec rovnoměrně potáhněte směrem 
ven. Vyhněte se lámavému směru, aby nedošlo k jeho zlomení nebo poškození/ulomení uchycovacích částí. 
5. Po každém použití odstraňte z nástavce nečistoty a zachycené vlasy. Kartáčový nástavec je plastový, v případě, že je více znečištěný, tak jej 
první vytáhněte z přístroje a následně po vytažení ho více očistěte v teplé vodě. 
 
Vypnutí přístroje: 
1. Nejprve posuvné tlačítko nastavte do polohy *(vločka) Cooling, tak aby došlo k ochlazení vnitřní tepelné části  
2. Poté vypněte přístroj tlačítkem do polohy o. - vypnuto 
3. Zástrčku odpojte od elektrické zásuvky 
4. Kabel neomotávejte kolem přístroje, aby nedošlo k jeho poškození. 
 
Doporučení: pro zachování kvality vlasů: 
Používejte ochranné profesionální přípravky určené pro “fénovaní” vlasů 
 
Čištění a údržba:  
1. Před čištěním, nebo jinou údržbou vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky. 
2. Běžné, drobné nečistoty otřete vlhkým hadříkem. 
3. Kartáčový nástavec je plastový, v případě, že je více znečištěný, tak jej vytáhněte z přístroje. Po vytažení ho očistěte v teplé vodě. 
4. Nepoužívejte k čištění žádné chemické přípravky, ředidla, ani rozpouštědla.  
5. Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní či drsné předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu. 
 
Důležitá upozornění: 
Při používání elektrických spotřebičů je nutné dbát bezpečnostních předpisů! 
1. Nepoužívejte v blízkosti vody. 
2. Chraňte před dětmi. 
3. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi přístroje, mohlo by dojít k popálení pokožky. 
4. Vždy dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl poškozen. 
5. Přístroj odpovídá normám EU. A bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě. 
6. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben.  
7. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně.  
8. Udržujte přístroj čistý.  
9. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu.  
10. Dodržujte bezpečnost práce.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST 

 
Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad. 

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány.  Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná. 
 

DATA VYPLNÍ PRODEJCE 
 

DATUM PRODEJE: VÝROBEK: MODEL: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem 
 

ČTĚTE POZORNĚ 
V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční 
opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému 
účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. 
 

Upozornění:  
1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou 
uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokrýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody 
či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze 
nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování 
některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovaní kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při 
vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí. 
 

Normy používání: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, 
pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen 
k profesionálnímu použití. 7. V případě, že se jedná o fén/kulmofén, nepoužívejte lak a spreje na vlasy při samotném fénování. 8. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 
9. Dodržujte bezpečnost práce.  
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 
Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před 
uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  

1) Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem 
společnosti MJC - Zlín spol. s r.o. 

2) Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen. 
3) Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady  
4) Tato záruka se nevztahuje na: 

a) poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním. 
b) poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými 

normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice. 
c) změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, 

pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál. 
5) Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů 

zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční 
opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny 
prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě. 

6) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci. 
7) Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.  
 

Záruka provedena dne + druh opravy 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným 
záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.  
SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali 
výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost  
Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.  
Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2  pohlíženo jako na reklamaci č.1. 


