
Babyliss PRO plaukų tiesintuvas su
NANO TITANINE TEHNOLOGIJA

Skirtas sausų bei drėgnų plaukų tiesinimui
mod. BAB2073E

Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

NANO TECHNOLOGIJOS PLAUKŲ TIESINTUVAS BAB2073E
„BaByliss PRO BAB2073E“ plaukų tiesintuvas yra modernios technologijos prietaisas  sukurtas tam, kad vienu brūkštelėjimu per
plaukus būtų pasiektas norimas rezultatas su įvairių  tipų plaukais.

,,BAB2073E”  sukurtas naudojant Sol-Gel nano technologiją. Naujoji kaitinimo plokštelių danga pagaminta iš Titano Keramikos
mikrodalelių. Dėka šios technologijos, kaitinimo plokštelės yra lygesnės ir užtikrina puikų slydimą. Tiesintuvas turi įmontuotą
naujausios kartos savireguliuojančią kaitinimo sistemą, pažangų karščio valdymą, kuris suteikia tikslumą ir nepertraukiamą
temperatūros kontrolę. Šios technologijos dėka prietaisas akimirksniu įkaista iki labai aukštos temperatūros.

,,BaByliss PRO” sukūrė ekskliuzyvinę  ventiliacinę sistemą “Vent & Channel”, kuri leidžia naudoti tiesintuvą drėgnų plaukų
tiesinimui, nenaudojant prieš tai papildomo plaukų džiovinimo. Tiesinant drėgnus plaukus, pro šonuose esančius griovelius,
pasišalina drėgmės perteklius. Šios tiesintuvo plokštelės su šoniniais grioveliais atlieka ir drėgmės palaikymo rėžimą plaukuose. Jie
tampa žvilgantys, minkšti dėka dvigubo drėkinimo efekto. Taip sutaupomas laikas, kurį būtumėt skyrę plaukų džiovinimui, ir tik po
to tiesinimui.

Puikus rezultatas pasiekiamas tiesinant sausus plaukus.Tesintuve esantys penki temperatūrų lygmenys, užtikrina efektyvų įvairių
tipų plaukų ištiesinimą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Išskirtinio dydžio 38 x120mm kaitinimo plokštelės, pagamintos iš Titano Nano Keramikos Sol-Gel technologijos
• Įjungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
• Plaukiojančios plokštelės
• Temperatūros reguliatorius – 5 nustatymai nuo 115°C iki 230°C
• Sukinėjamas laidas
• Karščiui atsparus kilimėlis bei  dėklas prietaisui laikyti.
• Apšviestas temperatūros reguliavimo ekranas

NAUDOJIMAS TIESINIMUI
• Paruoškite plaukus tiesinimui : išplaukite,  iššukuokite bei išdžiovinkite  juos plaukų džiovintuvu ( jei norite tiesinti sausus

plaukus, o jei norite tiesinti drėgnus, tai pakanka gerai nusausinti juos rankšluoščiu).
• Išdalinkite plaukus sruogomis. Susekite viršutines plaukų sruogas prie viršugalvio, kad galėtumėte pasiekti apatines sruogas.
• Prieš tiesinant plaukus nustatykite jų būklę ir tipą. Su reguliatoriumi nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Ploniems,

šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams rekomenduojama nustatyti žemesnę temperatūrą, o garbanotiems, storiems ir/ar
sunkiai pasiduodamiems stilizavimui plaukams – aukštesnę temperatūrą.
Vadovaukitės žemiau pateikta lentele:

TEMPERATŪROS PLAUKŲ TIPAI
115°C Silpni, išsausėję, šviesinti, pažeisti plaukai
140°C Ploni plaukai
170°C Normalūs, dažyti plaukai
200°C Stori plaukai
230°C Garbanoti, egzotiški plaukai

• Plaukų priežiūrai papildomai rekomenduojama naudoti „PRO Liss“ linijos plaukų kosmetiką.
Pageidaujant, ištiesintus plaukus galite susegti ,, BaByliss PRO”  fiksatoriais.

NAUDOJIMAS GARBANOJIMUI

Išplautiems ir išdžiovintiems plaukams:
1. Pageidaujamam rezultatui  atskirkite plonas ar storas sruogas.
2. Papildomai galite  naudoti  plaukams skirtą  specialią priemonę: „BaByliss PRO curl “ 3-ias žingsnis.
3. Uždėkite sruogą ant apatinės prietaiso dalies.
4. Uždarykite kaitinimo plokšteles suspausdami plaukų sruogą.
5. Užfiksuokite šukuoseną su užbaigiamosiomis „BaByliss PRO“ priemonėmis.

• Po naudojimo išjunkite prietaisą jungikliu „ON/OFF“ (įjungti/išjungti) ir ištraukite laidą iš elektros įtampos lizdo.
• Leiskite prietaisui atvėsti ant karščiui atsparaus pakloto, skirto būtent šiam tikslui.

PRIEŽIŪRA
• Išjunkite prietaisą iš elektros įtampos lizdo ir leiskite pilnai atvėsti.
• Valykite plokšteles minkštu, drėgnu skudurėliu, nenaudojant cheminių valymo preimonių.
• Nepažeiskite prietaiso kaitinimo plokštelių paviršiaus.
• Saugokite prietaisą su uždarytomis plokštelėmis (suspaustomis viena prie kitos), apsaugant nuo pažeidimų.

SAUGUMO PRIEMONĖS
• Nenaudokite prietaiso jei jis yra sudrėkęs
• ĮSPĖJIMAS: Polietileno maišeliai, esantys prie gaminio ar jo pakuotė gali būti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo

kūdikių ar vaikų, kad apsaugotumėte nuo uždusimo. Polietileno maišeliai – tai ne žaislai.
• ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia talpų su vandeniu ar kitais skysčiais.

• Pasinaudojus prietaisu vonios kambaryje, išjunkite jį iš elektros  įtampos lizdo. Kuomet prietaisas nėra išjungtas, jo
naudojimas šalia talpų su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonios kambaryje rekomenduojame
naudoti atskirą lizdą su specialiu 30mA apsauginiu srovės nuotėkio saugikliu. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.

• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
• Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, jei pažeistas jo laidas. Apsaugai nuo traumų, laidas turi būti pakeistas nauju,

autorizuotame priežiūros centre.
• Nepalikite įjungto į elektros  įtampos lizdą prietaiso be priežiūros.
• Saugokitės kontakto su prietaiso karštais paviršiais. Ypatingai  saugokitės prisilietimo  su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
• Nepritaikytas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su fizine, protine negalia ar jutiminiais sutrikimais, neturintiems pakankamai

įgūdžių, nebent juos prižiūrėtų atsakingas asmuo.
Suaugę turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaistų vaikai.

• Po naudojimo leiskite prietaisui atvėsti. Neapsukite laido aplink prietaisą, kad jo nepažeisti. Laikykite laidą šalia prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC

(prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:
• Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
• Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.
Kai kurios tiesintuvo-formuotuvo dalys gali būti perdirbamos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


