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

laidas turi būti pakeistas nauju. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Nepalikite įjungto į įtampos lizdą prietaiso be priežiūros.
• Saugokitės kontakto su prietaiso karštais paviršiais, ypatingai 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.

• Prieš saugant prietaisą, leiskite jam atvėsti.
• Po naudojimo, neapsukite laido aplink prietaisą, kad jo nepažeisti. Susukite laidą

mažais ratais ir laikykite 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 elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
• Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

Babyliss PRO plaukų tiesintuvas mod. BAB2075E

Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

AUKŠTŲ TECHNOLOGINIŲ SAVYBIŲ GARINIS TIESINTUVAS
„BaByliss PRO BAB2075E“ plaukų tiesintuvas yra aukštų technologinių savybių
įrenginys, kuris buvo specialiai kurtas ir taikytas idealiam visų tipų plaukų tiesinimui
vieninteliu brūkštelėjimu.

Kodėl garai?
Garų funkcija švelniai susilpnina plaukų struktūrą. Plaukai yra lygiai ir tobulai ištiesinami
nuo šaknų iki galiukų.
Garai kartu su jonų funkcija, kai plaukų tiesinimo metu, jų įelektrinimo sumažinimui, iš
jonų generatoriaus išskirti neigiami jonai yra paskirstomi virš plaukų, padaro plaukus
tolygiai minkštais ir spindinčiais. Jie saugo plaukus nuo rehidracijos.
Galiausiai, garai užtikrina, kad plaukai ilgiau išliks tiesesniais ir bus lengviau ištiesinami
nei su įprastais tiesintuvais.

Sukurtas naudojant Sol-Gel nano technologiją, naujoji kaitinimo plokštelių danga padaryta
iš Titano Keramikos mikrodalelių. Dėka šios technologijos, kaitinimo plokštelės yra
lygesnės ir užtikrina puikų slydimą, kad plaukai būtų pamaloninti: jokios trinties.

Tiesintuvas turi įmontuotą naujausios kartos savireguliuojančią kaitinimo sistemą, pažangų
karščio valdymą, kuris suteikia tikslumą ir nepertraukiamą temperatūros kontrolę. Šios
technologijos dėka, iki labai aukštų temperatūrų prietaisas įkaitinamas nedelsiant ir
temperatūra išlaikoma pastoviu tikslumu iki pusės laipsnio. Prietaisas taipogi greitai
reaguoja ir turi didelę sugrąžinamąją talpą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Įjungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis – Automatinis išsijungimas
• Temperatūros reguliatorius – 5 padėtys – nuo 170°C iki 230°C
• Mėlynas indikatorius – Jonų funkcija
• Serumo talpa
• Garų funkcijos jungiklis – 3 padėtys – išjungta / vidutiniškai / smarkiai
• 38 mm Titano Nano keramikos kaitinimo plokštelės – Sol-Gel technologija
• Įtraukiamas šepetys – 3 padėtys – be šepečio / vidutinis šepetys, ploniems plaukams ir

retesniems plotams / ilgas šepetys, storesniems plaukams ir tankesniems plotams
• Sukinėjamas laidas
• Daugiasluoksnis, atsparus karščiui izoliacinis paklotas ir saugojimo dėklas.

INSTRUKCIJOS NAUDOJIMUI PRIEŠ ĮJUNGIANT TIESINTUVĄ Į ĮTAMPOS
LIZDĄ!
• užpildykite vandens talpą,
• patikrinkite, kad vandens talpa yra teisingai uždėta ir uždaryta,
• įsitikinkite, jog rankos ir talpos išorė būtų visiškai sausos.
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Su pilna serumo talpa, garų funkcija galima naudotis apytiksliai 50 kartų. Jei reikia
užpildyti talpą, išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo ir užpildykite talpą, saugodamiesi
kontakto su karštomis kaitinimo plokštelėmis.
Prieš naudojant garų funkciją, leiskite prietaisui įkaisti (~2-3 minutes).
Saugokitės karštų kaitinimo plokštelių kontakto su veidu ar kaklu.

NAUDOJIMAS
• Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite, išdžiovinkite plaukų džiovintuvu ir

iššukuokite.
• Išdalinkite plaukus sruogomis. Susekite viršutines plaukų sruogas prie viršugalvio,

kad galėtumėte pasiekti apatines sruogas.
• Nuimkite nuo prietaiso mažą serumo talpą ir atsukus juodą guminį dangtelį,

užpildykite pasirinktu serumu. Uždėkite talpą atgal ant prietaiso.
• Įjunkite prietaisą į įtampos lizdą ir nuspauskite mygtuką „On/Off“ (įjungti/išjungti).
Pirmą kartą naudojantis prietaisu, galite pajusti specifinį kvapą: tai nėra gedimas ir kitu
naudojimu nepasikartos.
Įsidėmėkite, jog prietaisas gali šiek tiek spragsėti, tai yra tipinis jonų generatoriaus garsas.
• Pasiekus žemiausią temperatūrą, užsidegs žalias indikatorius. Mėlynas indikatorius

dega naudojantis jonų funkcija.
• Temperatūros reguliatoriumi nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Ploniems,

šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams rekomenduojame nustatyti žemesnę
temperatūrą, o garbanotiems, storiems ir/ar sunkiai pasiduodantiems stilizavimui
plaukams – aukštesnę temperatūrą. Plaukai yra skirtingų tipų, todėl, pirmą kartą
naudojantis prietaisu, rekomenduojame nustatyti reguliatorių į 1-ą padėtį (žalias
indikatorius). Jei to reikia, palaipsniui (po 1 padėtį) didinkite temperatūrą.
Vadovaukitės žemiau pateikta lentele:

TEMPERATŪROS PLAUKŲ TIPAI GARŲ IŠLEIDIMAS
170°C, žalias indikat.

185°C, geltonas indikat.

185°C gelsvas indikat.
200°C oranžinis indikat.

200°C oranžinis indikat.
215°C raudonas indikat.
230°C raudonas indikat.

Silpni plaukai: ploni, išsausėję,
šviesinti, pažeisti plaukai

Banguoti plaukai

Normalūs ar dažyti plaukai
Nuo banguotų iki lengvai

garbanotų plaukų

Stori plaukai
Garbanoti plaukai

Labai garbanoti plaukai

Smarkus

Smarkus

Smarkus
Vidutinis

Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis

Temperatūros indikatorius dega tol, kol būna pasiekta nustatyta temperatūra.

NAUDOJIMAS SU GARAIS
Jungikliu įjunkite garų funkciją. Priklausomai nuo savo plaukų tipo, pasirinkite
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pageidaujamą garų išleidimą. Kartu naudokite ir įtraukiamą šepetį, kuris tolygiai paskirstys
plotą tarp šepečio dantukų ir lengvai iššukuos plaukus. Prieš naudojimą, parinkite
pageidaujamą dantukų aukštį.
Naudojantis prietaisu pirmą kartą arba kurį laiką juo nesinaudojus, garų funkcija
naudokitės tik po užpumpavimo: atidarius ir uždarius prietaisą 7-8 kartus.
Pakaks tik 1 brūkštelėjimo! Plaukai taps nepriekaištingai tiesūs! Jie bus spindintys, švelnūs
ir ilgai išsilaikys tiesiais.

NAUDOJIMAS BE GARŲ
Tiesintuvas taipogi gali būti naudojamas ir be garų. Tereikia perjungti jungiklį į padėtį „be
garų“ arba naudotis su tuščia serumo talpa.
Kad pagerintumėte ir užfiksuotumėte plaukų ar atskirų, sunkiai pasiduodančių tiesinimui,
plotų tiesinimo rezultatą, pirmą braukimą atlikite su garais, o antrąjį su sausu tiesintuvu.
Dėmesio! Su kiekvienu tiesinimu gali pasirodyti nedidelis dūmelis. Tai gali būti riebalų
garinimo arba plaukų priežiūros priemonių (lako ar kt.) likučių, arba plaukų drėgnumo
rezultatas.
• Pageidaujant, ištiesintus plaukus galite užfiksuoti užbaigiamosiomis „BaByliss PRO“

priemonėmis.
• Po naudojimo, išjunkite prietaisą jungikliu „On/Off“ (įjungti/išjungti) ir ištraukite

laidą iš įtampos lizdo.
• Leiskite prietaisui atvėsti ant karščiui atsparaus pakloto, skirto būtent šiam tikslui.

PRIEŽIŪRA
• Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo ir leiskite pilnai atvėsti.
• Po kiekvieno naudojimosi prietaisu, išpilkite vandenį iš talpos.
• Valykite plokšteles minkštu, drėgnu skudurėliu, be valymo priemonių, o kad būtų

išsaugota tinkama plokštelių kokybė – neįbrėžkite jų.
• Saugokite tiesintuvą su uždarytomis plokštelėmis (suspaustomis viena prie kitos),

apsaugant nuo pažeidimų.
• Į talpą pilkite tik tam skirtus serumus „SPA box “ (kodas BAB020564).

SAUGUMO PRIEMONĖS
• Nenaudokite prietaiso, jei jis yra drėgnas arba šlapiomis rankomis.
• ĮSPĖJIMAS: Polietileniniai maišeliai, kuriuose įpakuotas prietaisas ar jo pakuotė gali

būti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo kūdikių ar vaikų, kad apsaugotumėte
nuo uždusimo rizikos. Polietileniniai maišeliai – tai ne žaislai.

• ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia talpų su vandeniu ar kitais skysčiais.

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