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INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.
Neuro™ Curl je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a 
pod přísnou kontrolou kvality. Kreativní vize podporovaná precizní technolo-
gií: to je inteligentní styling.

ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU
• Isotherm - titanový tubus o průměru 2,54 cm se silným klipem
• Na 230°C se zahřívá během 90 vteřin
• SmartSense mikročip zajišťuje bleskové vyrovnávání teploty
• Digitální LCD displej
• Nastavitelné automatické vypínání
• Zapuštěná tlačítka pro lepší ergonomii
• Studená špička a „soft touch“ povrchová úprava rukojeti zvyšuje pohodlí
 a jednoduchost používání
• 2,7 m dlouhý otočný kabel s poutkem
• Duální napětí (110V - 230V) pro celosvětové použití

INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY
1. Na suché vlasy nejprve jako přípravu aplikujte sprej Hot Off The Press®.
2. Stiskem uvolněte klip. Pro přirozené vlny začněte natáčet vlasy od středu
 směrem ke kořínkům (čím blíže ke kořínkům začnete, tím bude struktura
 intenzivnější, čím blíže ke konečkům, tím budou vlny volnější).
3. Berte prameny široké 2,5 až 5 cm a rovnoměrně je navíjejte na tubus.
4. Klip pak jen zlehka uvolněte, aby vlasy stále držely na místě, a sjeďte
 s kulmou po vlasech níže, aby se pod klip dostaly i samotné konečky
 a my tak vlas vyhladili po celé jeho délce včetně konečků.
5. Vše podržte v této pozici 8-12 vteřin v závislosti na textuře a délce vlasů.
 Pro menší pevnější vlny pracujte s menšími pramínky. Pro volnější, větší vlny,
 pracujte se širšími prameny.
6. Pro odstranění kulmy z vlasů stiskněte klip a uvolněte vlasy.
7. Nečesejte vlnu, dokud vlasy zcela nevychladnou.
8. Opakujte na celé hlavě, dokud nedosáhnete požadovaného stylu.
9. Pro dodatečnou texturu natáčejte každou vlnu v jiném směru.



Pro nejlepší výsledky používejte v kombinaci s Hot Off The Press® - sprej pro tepel-
nou ochranu. 
Hýčkejte se luxusní, cenami ověnčenou kosmetikou: www.paulmitchell.cz. 
Pro další tipy naskenujte kód: 

OBECNÉ SPECIFIKACE
Frekvence (Hz):50/60Hz • Příkon: 35 W

Model Napětí Zástrčka
NCL10EA Celosvětové 110-240V Typ C

Délka kabelu: 2,7 m
Váha: 440 g

Tento spotřebič je v souladu s požadavky směrnice 2004/108/ES (Elektromagnetic-
ká kompatibilita) a směrnice 2006/95/ES (nízké napětí).



NÁVOD K POUŽITÍ
Pro zapnutí / vypnutí stiskněte vždy  1x tlačítko „Zapnout/Vypnout“.
Jakmile je přístoj zapnutý, LCD displej zobrazí teplotu 180°C
a 3x zabliká. 

Tlačítky + a – nastavte požadovanou teplotu podle v závislosti
na typu vlasů:

• 200 °C pro jemné vlasy
• 210°C pro normální vlasy
• 220°C pro silné vlasy
• 230°C pro velmi silné vlasy a profesionální použití

Jakmile nastavíte přístroj na požadovanou teplotu, LCD displej
3 x zabliká, aby potvrdil správnost nastavení. Teplotu lze nastavovat
v krocích po 5 °C v rozmezí 80° C až 230°C.

JEDNÍM stisknutím tlačítka „M“ se dostanete do režimu nastavování času auto-
matického vypínání. Tovární nastavení automatického vypnutí je 60 minut. Čas lze 
nastavit od 0 do 90 minut. Čas můžete nastavovat v 1 minutových krocích.

DRUHÝM stisknutím tlačítka „M“ se vrátíte na hlavní obrazovku. 

Stisknete-li a podržíte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ po dobu 2-4 vteřin, zamknete 
nebo odemknete tlačítka „M“ a „+“ a „-“.
 



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A IN-
FORMACE V NÁVODU
VAROVÁNÍ: Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli 
nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou 
hračky!

POZOR: Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud 
přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru.
Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebez-
pečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý.
Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete.
Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě 
se nedotýkejte vody.

VAROVÁNÍ: Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších 
nádrží, kde by mohla být voda.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění 
či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:
• Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete
 nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
• Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností
 nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
• Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete
 riziku požáru a přehřátí.
• UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY, jedině tak
 zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
• Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být
 vtažena do vany nebo umyvadla.
• Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.

• Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové
 chrániče. Poraďte se se svým instalatérem.
• Evropa: Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových
 prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA.
 Poraďte se se svým instalatérem.
• Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto
 návodu.
• Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.
• Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud
 nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul
 do vody.



• V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete
 si záruční podmínky.
• Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
• Ujistěte se, že přístroj je umisťován na rovný, tepelně odolný povrch.
• Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli
 kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima,
 kůží na krku a obličeji.
• Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
• UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
• Nepoužívejte na vlasy malých dětí.
• Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
• Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte
 ze zásuvky.
• Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
• Tento přístroj není určen k užívání dětem nebo osobám s omezenými
 fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem
 zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně
 bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
 Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem
 nehrají.  
•  Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli
 byste být zasaženi elektrickým proudem.
• Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
• NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO KULMY. Omotávání kabelu anuluje
 Vaši záruku.
• Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte na tubus kulmy, mohlo by dojít k
 požáru, poškození či poruše.
• Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
• NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ
 ZÁSTRČKA.
• NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO
 NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT, mohlo by dojít k elektrickému šoku,
 zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
• Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně
 zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody,
 zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
• Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat,
 vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
• Nepoužívejte na mokré vlasy.
• Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna,
 v opačném případě může dojít k poškození.
•  V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte
 ho od zdroje energie.



• Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste
 se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

ÚDRŽBA
• Denní údržba: Pro bezpečné používání denně zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte kabel a jeho povrch. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé
 části popraskané, roztržené nebo poškozené.
• Zkontrolujte zástrčku. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li prasklá, rozštěpená
 nebo poškozená.
• Zkontrolujte kolíky zástrčky. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li posunuté
 nebo poškozené.
• Zkontrolujte spínač.  Nikdy přístroj nepoužívejte, je–li popraskaný,
 rozštěpený, rozbitý nebo jinak poškozený.
• Pokud kulmu nepoužíváte, vyčistěte ji, nechte ji uschnout a uskladněte
 na chladném a suchém místě.
• Před použitím dodržte pravidla denní údržby.
Denní čištění: Chcete-li uchovat tubus čistý, odpojte kulmu od zdroje
napájení a jakmile válec vychladne, otřete jej horkou, vlhkou utěrkou.
VAROVÁNÍ: Neotírejte kulmu ředidlem, benzenem, benzínem, petrolejem
a jinými rozpouštědly a chemikáliemi, které mohou způsobit nehodu nebo
poruchu přístroje, poškodit kulmu a způsobit ztrátu záruky.
Poruchy a poškození:
• Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit
 v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit
 na distributora.
• Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
• Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození
 vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako je
 například pád přístroje na zem.

POSTUP REKLAMACE
Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distri-
butora:

Výhradní distributor v ČR a SR: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká 
republika, www.paulmitchell.cz



ZÁRUKA
DŮLEŽITÉ: Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného 
salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®. 

Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, 
záruční období začíná datem koupě.
Litujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.
Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.
O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.
Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v zá-
ruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté 
se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

Tato záruka se nevztahuje na:
• Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo
 tubusu, zkraty či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky. 
• Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
• Upuštění na zem
• Špatné napětí
• Opomíjením bezpečnostních upozornění
• Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
• Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
• Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo kulmy, mohlo by dojít k poškození kabelu.
PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠE-
HO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ 
VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPO-
VAT DLE POKYNŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.

JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI 
VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ 
ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TÉTO PÍSEMNÉ, 
LIMITOVANÉ ZÁRUKY.
JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPO-
VĚDNÝ ZA JAKĚKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, 
KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TÉTO ZÁRUKY.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.



Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění. 
Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných přípa-
dech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se 
kterým bylo manipulováno.
Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizova-
ného zdroje.

Prohlášení k normě RoHS
Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS. 
Direktiva RoHS  omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních“.
Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsa-
hují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové 
bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

Prohlášení ke směrnici WEEE 
Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že pro-
dukt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl 
být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zave-
dena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, mini-
malizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo 
odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.se využívaly nejlepší 
dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní 
prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby 
se zabránilo rozšiřování skládek.






