
Babyliss PRO plaukų tiesintuvas su NANO TITANINE
TEHNOLOGIJA  ir “plaukiojanciomis” plokštelėmis

mod. BAB2654NTE

Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

NANO TECHNOLOGIJOS PLAUKŲ TIESINTUVAI
„BaByliss PRO BAB2654NTE“ plaukų tiesintuvai yra modernios technologijos ir sukurti tobulam visų tipų
plaukų tiesinimui vienu brūkštelėjimu.
Sukurti 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.
Tiesintuvai 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 pastovia tikslumu iki pusės laipsnio.
PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Išskirtinio dydžio 25 mm kaitinimo plokštelės, pagamintos iš Titano Nano Keramikos Sol-Gel technologijos
• Įjungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
• Plaukejančios plokštelės
• Momentinis aukštos temperatūros pasiekimas (Advanced Heat Management System)
• Temperatūros reguliatorius – 5 nustatymai nuo 130°C iki 210°C
• Sukinėjamas laidas 2,70m
• Galimybė veikti 120/240V

NAUDOJIMAS TIESINIMUI
• Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite ir iššukuokite bei išdžiovinkite plaukų džiovintuvu.
• 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
130°C Silpni, išsausėję, šviesinti, pažeisti plaukai
150°C Ploni plaukai
160°C Normalūs, dažyti plaukai
180°C Stori plaukai
210°C Garbanoti, egzotiški plaukai

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

NAUDOJIMAS GARBANOJIMUI
Šio prietaiso konstrukcija bei technologija leidžia taipogi kurti ir nepriekaištingas garbanas.
Išplautiems ir išdžiovintiems plaukams:
1. Pageidaujamam rezultatui (garbanų variantas) atskirkite plonas ar storas sruogas.
2. Papildomai galite užtepti plaukams specialią priemonę: „BaByliss PRO Curl“ 3-ias žingsnis.
3. Uždėkite sruogą ant apatinės prietaiso dalies.
4. Uždarykite kaitinimo plokšteles suspausdami plaukų sruogą.
5. Pasukite rankeną į vidų per pusę pasukimo, po to per likusią pusę (pilnas apsukimas).
6. Šiame etape, plaukų sruoga yra prieš Jus.
7. Pamažu slinkite iki galiukų („garbanoto kaspino“ efektas).

8. Skirtingas efektas bus, kai veiksmai nuo 4-o punkto bus naudojami pasukant prietaisą į išorę. Punktus 4 ir 8
galite atlikti kiekvienai sruogai į skirtingas puses (sukuriant garbanų asortimentą).

9. Užfiksuokite šukuoseną su 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.
• Valykite plokšteles minkštu, drėgnu skudurėliu, be valymo priemonių, o kad būtų išsaugota tinkama

plokštelių kokybė, neįbrėžkite jų.
• Saugokite priemonę su uždarytomis plokštelėmis (suspaustomis viena prie kitos), apsaugant nuo pažeidimų.
SAUGUMO PRIEMONĖS
• Nenaudokite prietaiso, jei jis yra drėgnas arba šlapiomis rankomis.
• 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 vonioje, išjunkite jį iš įtampos lizdo. Kuomet prietaisas nėra išjungtas, 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.

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

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


