
BabyLiss PRO Ceramic
Programuojamos plaukų sukimo žnyplės

Naudojimosi instrukcijos
Mod.. BAB2171E / 72E / 73E / 74E / TTE
BABYLISS PRO FORMAVIMO ŽNYPL ĖS

Garbanojimo liežuvėlis turi 5 pasirenkamus diametrus ( 16, 19, 25, 32 mm). Jis įkaista labai greitai
ir per keletą sekundžių būna pasiruošęs darbui.

Temperatūros reguliavimo mygtukai leidžia jums nusistatyti tikslią reikalingą temperatūrą. 30
galimų temperatūros nustatymų (nuo 1300C iki 2000C temperatūros) suteikia visapusiškas sąlygas formuoti
visų rūšių plaukus:  jei formuojami plaukai  yra ploni, geriausią rezultatą pasieksite  naudodami žemą
temperatūrą. Jei  formuojami  plaukai yra stori  ar banguoti, naudokite  aukštesnę  temperatūrą. Tik
nepamirškite, kad formuojami plaukai turi būti švarūs ir sausi.
Formavimo liežuvėlis taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisą naudojimo metu, kai jis yra karštas.
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NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Įjunkite prietaisą į maitinimo šaltinį. Įjunkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti. •
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• Padalykite plaukus po lygiai ir iššukuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite  žnyples,
įdėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
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• Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Būkite atsargūs,
neleiskite prietaisui palieski skalpo. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes,
priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų
sruogas.Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas.
Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite
plaukų kol jie neatvės.
Šis prietaisas turi automatinį išjungiklį, kuris išjungia prietaisą po 72 minučių . Jis skirtas tam, kad pamiršus
išjungti prietaisą, jis išsijungtų automatiškai.
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Prietaiso liežuvėlis įkaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie
odos. Prieš pradėdami formuoti  plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą  ant vienos plaukų  sruogos, kad
įsitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.
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naudotis, leiskite jam atšalti.
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