
Babyliss PRO plaukų formavimo žnyplės
INSTANT HEAT

Mod.BAB2261E(13mm); 2262E(16mm);
2263E(19mm); 2264E(24mm);
2265E(32mm); 2266E(38mm);

Babyliss PRO INSTANT HEAT plaukų formavimo žnyplės gaminamos 6 skirtingų skersmenų:13, 16, 19, 24, 32
ir 38mm. Žnyplės labai greitai kaista, todėl praėjus keletui sekundžių, galima naudotis. 25 kaitinimo lygiai
suteikia galimybę pasirinkti reikiamą temperatūrą, tinkančią visų tipų plaukams. Norint pasiekti geresnių
rezultatų, ploniems plaukams rekomenduojama naudoti žemesnę temperatūrą storiems, garbanotiems, šiurkštiems
plaukams rekomenduojama pasirinkti aukštesnę temperatūrą. Naudojimo metu įkaitusį prietaisą galima atremti
ant įmontuotos jame metalinės kojelės, kurios pagalba taip pat galima palengvinti plaukų formavimą.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMO INSTRUKCIJA

REGULIAVIMAS PLAUKŲ TIPAS

Žema temperatūra : 1-8 Ploni, silpni, paslankūs formavimui plaukai

Vidutinė temperatūra: 9-17 Vidutinio storumo plaukai, po dažymo ar heminio
sušukavimo

Aukšta temperatūra: 18-25 Ypatingai stori plaukai

DĖMESIO Žnyplės labai greitai įkaista. Venkite prisilietimo su oda.   Jei prietaise nustatyta aukščiausia
temperatūra, jis tampa ypatingai karštas. Prieš plaukų formavimą, išbandykite norimą temperatūrą ant nedidelės
plaukų sruogos. Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą jūsų plaukų tipui temperatūrą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Svarbu: išėmus prietaisą iš pakuotės, polietileninį maišelį ir dėžutę rekomenduojama laikyti vietoje,
nepasiekiamoje vaikams.
Dėmesio šio prietaiso negalima nudoti vonios kambaryje.
1. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų
su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su įkaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite įkaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip audeklas, patalynė ir pan.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji žmonės. Laikykite prietaisą
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Svarbu! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių ir visuomet baigę
naudotis, leiskite jam atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas
maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti
pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo reikalavimus, direktyvų  89/336/EEC,  73/23EEC  ir
93/68EEC.
8. Baigę darbą niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant

prietaiso.
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