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PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS BABYLISSPRO BAB2091EPE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

BaBylissPRO™ BAB2091EPE yra modernios technologijos prietaisas, sukurtas ir pritaikytas tiesinti visiems plaukų tipams taip, kad net

ir nepaklusnius plaukus ištiesintumėte vienu prisilietimu.

EP technologija 5.0
Šios technologijos veikimo principai primena naudojamus juvelyrinių gaminių apdirbime. Galvanizuojant sukuriamas mikrometrinių

metalo dalelių sluoksnis, kuris padeda išvengti trinties, todėl plaukai bus kur kas glotnesni. Dėl šio sluoksnio šiluma bus tolygiai

paskirstoma po plokšteles, nenaudojant cheminiųmedžiagų, kad plaukai būtų atsparesni karščiui.

 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės tiesinimo plokštelės;

 3x glotnesnis paviršius;

 Atsparios cheminėms medžiagoms;

 Puikus ir ilgai išliekantis plaukų tiesinimas;

 Tausojami plaukai.

Advanced Heat Management™ sistema
Šios plaukų tiesinimo žnyplės turi modernų automatiškai reguliuojamą kaitinimo elementą Advanced Heat

Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkais labai

greitai ir iki labai aukštos temperatūros, kurią palaikys pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai reaguoja į nustatymų pakeitimus ir

užfiksuoja šilumos praradimą.

Jonų technologija
Plaukai įprastai turi teigiamą krūvį, kuris padidėja, kai džiovinate plaukus. Statinė elektra yra žalinga plauko kutikulei, dėl to plaukų

paviršius tampa šiurkštus ir plaukai praranda žvilgesį.

Neigiami jonai, sukuriami tiesinimo žnyplių, neutralizuoja šį teigiamą krūvį ir taip pašalina statinę elektrą. Todėl nepažeisite

kutikulės, plaukai bus minkšti ir žvilgantys bei lengviau formuojami.

Mokslas įrodė, kad jonų technologija skatina plaukų priežiūros produktų aktyviųjų dalelių veikimą.

Naudojimas
Šios plaukų tiesinimo žnyplės labai įkaista, ypač kai nustatyta maksimali temperatūra. Rekomenduojame prieš pradedant tiesinti

nustatyti tiesinamų plaukų tipą ir pirmiausia išbandyti prietaisą ant nedidelės sruogos, kad įsitikintumėte, jog nustatyta tinkama

temperatūra. Plokštelės įkaista labai greitai, tad saugokitės, kad nepaliestumėte odos ar galvos odos. Rekomenduojame visuomet

laikyti žnyples bent 1 cm atstumu nuo galvos odos.

 Įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą ir paspauskite ON/OFF mygtuką (0/I), kad įjungtumėte prietaisą.

 Mygtukais +/‐ nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

 Baigę naudoti prietaisą, spustelėkite ON/OFF mygtuką (0/I), kad išjungtumėte prietaisą, ir ištraukite prietaiso kištuką iš

rozetės.

 Prieš padėdami prietaisą saugoti, palaukite, kol įkaitęs prietaisas atvės.
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Funkcijos ir savybės

 Maksimali temperatūra ‐ 230°C.

 EP technologijos 5.0 28 mm tiesinimo plokštelės.

 Jonų sistema (neigiamo krūvio jonų generatorius).

 Keraminis kaitinimo elementas.

 Greitai įkaistančios plokštelės.

 Skaitmeninis temperatūros valdiklis (150°C ‐ 170°C ‐ 190°C ‐ 210°C ‐ 230°C).

 Temperatūrą rodantis ekranėlis.

 ON/OFF mygtukas.

 2.70 m laidas.

Rekomenduojama temperatūra pagal plaukų tipą

Temperatūra Plaukų tipas

150°C Pažeisti, dažyti, silpni plaukai

170°C Normalūs plaukai

190°C Stori plaukai

210°C Banguoti plaukai

230°C Natūraliai besigarbanojantys plaukai

Techniniai duomenys

Produktas Tiesinimo žnyplės

Tipo numeris C74d

Gamintojas BaByliss / CPL

Techniniai duomenys 230V~ 50Hz 58W

Pagaminimo šalis Kinija

Prietaisas atitinka šias CE direktyvas:

2004/108/EC elektromagnetinio suderinamumo direktyva;

2006/95/EC mažos įtampos direktyva;

2011/65/EC RoHS (pavojingųmedžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) direktyva;

2005/32/EC ekologiško dizaino direktyvos, priimtos Europos Komisijos, (EC) No. 1275/2008 ir (EC) No. 278/2009, pataisos

2008/28/EC.

Prietaisas atitinka šiuos standartus:

Mažos įtampos direktyva: EN 60335‐1

EN 60335‐2‐23

2012

2003

2008

A1; A11

(elektromagnetinis laukas) EN 62233

Ekologiškas dizainas: EN 62301 2005

Elektromagnetinis

suderinamumas:

EN 55014‐1

EN 61000‐3‐2

EN 61000‐3‐3

EN 55014‐2

2006

2006

2008

1997

A1; A2

A1; A2

A1; A2
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www.krinona.lt


