
PLAUKŲ FORMUOTUVAS

BABYLISSPRO ORCHID BAB2669ORCE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

BaBylissPRO™ BAB2669ORCE kūgio formos plaukų formuotuvas leis kūrybingai formuoti pačias įvairiausias šukuosenas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad užsimovėte apsaugines pirštines, skirtas apsaugoti Jūsų pirštams, parduodamas
kartu su žnyplėmis. 
Kad formuotumėte dailias, minkštas ir išraiškingas garbanas, standesnes sruogos apačioje, nykščiu ir rodomuoju pirštu sugriebkite
plaukų sruogą, pradėdami vynioti  jos galą ties neįkaistančiu žnyplių  galiuku.  Tada apvyniokite sruogą apie kaitinimo elementą.
Neleiskite,  kad plačiausia kūginių žnyplių dalis atsidurtų pernelyg arti galvos odos. Laikykite sruogą šioje padėtyje 5-6 sekundes,
tada paleiskite sruogą. Leiskite, kad žnyplės natūraliai atsiskirtų nuo sruogos – specialiai netraukite plaukų. 
Kad suformuotumėte minkštą  garbaną,  palaidą  apačioje,  vyniokite  sruogos  galiuką,  pradėdami  nuo plačiausios kaitinimo  kūgio
dalies  ir  tęsdami  žemyn iki  ploniausios  greta  neįkaistančio  žnyplių  galiuko.  Laikykite  sruogą šioje padėtyje  5-6 sekundes,  tada
paleiskite. Leiskite, kad žnyplės natūraliai atsiskirtų nuo sruogos – specialiai netraukite plaukų.
Prieš tęsdami šukuosenos formavimą, leiskite plaukams atvėsti.

Funkcijos ir savybės
• Titano technologijos kūgio formos garbanojimo žnyplės 32-19 mm.
• Temperatūros valdiklis (30 parinkčių).
• ON/OFF mygtukas.
• Indikatoriaus lemputė.
• Automatinio išsijungimo funkcija (po 72 min).
• Neįkaistantis galiukas.
• Profesionalus laidas.
• Detalės pirštų apsaugai.
• 49 W galia.

Titano technologija
Titanu dengtos žnyplės:

• Patvarus metalas, todėl žnyplės tarnaus labai ilgai;
• Tolygiai paskirstoma šiluma ir šilumos tiekimo pastovumas;
• Garantuojami puikūs rezultatai.

Temperatūros kontrolė
Temperatūros valdiklis  leis nustatyti  labai  tikslią  pageidaujamą temperatūrą (30 galimų padėčių).  Ploniems, silpniems plaukams
naudokite  žemesnę  temperatūrą,  kad  gautumėte  geriausius  rezultatus  ir  tausotumėte  plauką.  Jei  naudojate  prietaisą  storų,
banguotų arba sunkiai besigarbanojančių plaukų šukuosenai formuoti, geriausius rezultatus gausite nustatę aukštesnę temperatūrą.

Rekomenduojama temperatūra pagal plaukų tipą

Temperatūra Nustatymas Plaukų tipas

135°C - 140°C 1-5 Pažeisti plaukai, sintetinės medžiagos
140°C - 145°C 5-10 Dažyti plaukai
145°C - 155°C 10-15 Ploni plaukai
155°C - 165°C 15-20 Normalūs plaukai
165°C - 185°C 20-25 Stori plaukai
185°C - 200°C 25-30 Natūraliai besigarbanojantys ir banguoti

plaukai

Naudojimas
• Įjunkite žnyples į maitinimo lizdą ir spustelėkite „I“ mygtuką. Prietaisas pradės kaisti. Valdikliu nustatykite pageidaujamą

temperatūrą.  Raudona  indikatoriaus  lemputė  žybsės  tol,  kol  prietaisas  įkais  iki  nustatytos  temperatūros.  Lemputei
nustojus žybsėti, prietaisas bus paruoštas naudoti.

• Baigę naudoti žnyples, spustelėkite „0“ mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prieš padėdami prietaisą saugoti,
leiskite jam visiškai atvėsti.
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• Jei  prietaiso  nenaudosite  ilgiau  nei  maždaug  72  minutes,  automatinio  išsijungimo  funkcija  išjungs  prietaisą.  Šis
mechanizmas užtikrins ilgesnį prietaiso tarnavimą ir Jūsų saugumą.

Priežiūra
• Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, atvėsęs, jo kištukas ištrauktas iš rozetės.
• Naudodami drėgną skudurėlį, išvalykite prietaisą.
• Prieš vėl naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.

Saugumo perspėjimai
Įkaistanti kūginė prietaiso dalis įkaista labai smarkiai ir greitai, vos per keletą sekundžių. Įjungę prietaisą į maitinimo lizdą, neleiskite
jam liestis  prie  odos.  Nustačius  aukščiausią  temperatūrą,  prietaisas  labai  smarkiai  įkais.  Prieš  naudodami  prietaisą  šukuosenai
formuoti, pirmiausia patikrinkite jo veikimą ant nedidelės sruogos, kad įsitikintumėte, jog pasirinkote tinkamą nustatymą. 

Techniniai duomenys
Produktas Plaukų garbanojimo žnyplės
Tipo numeris F74a
Gamintojas BaByliss / CPL
Techniniai duomenys 230V~ 50Hz 49W
Pagaminimo šalis Kinija

Prietaisas atitinka šias CE direktyvas:
2004/108/EC elektromagnetinio suderinamumo direktyva;
2006/95/EC mažos įtampos direktyva;
2011/65/EC RoHS (pavojingų medžiagų 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 50564 2011

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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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


