
BaByliss Pro Plaukų tiesintuvas
Silken Touch
BAB2670BKE

Naudojimo instrukcija

BAB2670BKE BaByliss PRO plaukų tiesintuvas yra aukštos technologijos produktas,
idealiai ištiesinantis bet kokio tipo plaukus vos vienu judesiu.

Šis tiesintuvas padės idealiai ištiesinti visų tipų plaukus ir sukurti pačias įvairiausias
šukuosenas.

Sukurtas naudojant SILKEN TOUCH technologiją: plokštelės padengtos nauja
mikrometrine metaline danga, išgauta galvanizacijos būdu. Idealiai lygus paviršius,
ilgalaikės ir aukštam karščiui atsparios medžiagos skirtos intensyviam profesionaliam
naudojimui. Daugiau jokios trinties, tik dar daugiau glotnumo.

BaByliss PRO tiesintuvas turi moderniausią savaiminio reguliavimo kaitinimo
elementą – Advanced Heat ManagementTM – kuris tiksliai ir be perstojo valdo
temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas turi daugybę privalumų: įkaista
akimirksniu, gali pasiekti itin aukštą temperatūrą, išlaiko temperatūros stabilumą
(pusės laipsnio tikslumu) ir pasižymi greita reakcija.

YPATYBĖS

• SILKEN TOUCH technologija,25mm teisinimoplokštelės.
• „Plaukiojančios“ plokštelės suspaudžia plaukų sruogą tiek, kiek to reikia, tad

slėgis pasiskirsto tolygiai. Nors plaukų sruogos storis nėra vienodas, tiesinimo
metu vienodas slėgis taikomas per visą sruogos ilgį.

• Įjungimo/ išjungimomygtukas
• AdvancedHeatManagementTM sistema:įkaistaakimirksniu.
• Temperatūrospasirinkimojungiklis – 5 padėtys: nuo140º C iki 230º C.
• Nuimamosšukos:galimauždėti antkairės arbadešinėsplokštelių pusės.

Tiesinimo metu iššukuoja plaukus ir tokiu būdu padeda pasiekti dar geresnį
rezultatą.

• Užraktosistemaleidžia patogiailaikyti prietaisą kai jis nenaudojimasir geriau
apsaugoti plokšteles.

• Lankstuslaidas.
• Silikoninis,daugiasluoksniskilimėlis apsaugainuokarščio. Kai naudojatės

prietaisu, padėkite jį ant šio kilimėlio ir apsaugosite paviršius nuo karščio.

PLAUK Ų TIESINIMAS

• Paruoškite plaukustiesinimui: išsitrinkite galvą, iššukuokiteplaukusir
išdžiovinkite juos plaukų džiovintuvu.

• Plaukussuskirstykiteį vienodassruogeles.Viršutinessruogelessegtukais
pritvirtinkite viršugalvyje, kad jos netrukdytų tiesinti apatinių sruogų.

• Priešpradėdami,patikrinkiteplaukų būklę. Pasirinkitenorimą temperatūrą.
Žemesnė temperatūra rekomenduojama ploniems, dažytiems ir pažeistiems
plaukams, o aukštesnė temperatūra tinka garbanotiems, storiems ir sunkiai
formuojamiems plaukams. Žiūrėkite lentelę žemiau.

1 140º C Trapūs ir pažeisti plaukai
2 160º C Ploni plaukai
3 190º C Normalūs plaukai
4 210º C Stori plaukai
5 230º C Labai garbanoti plaukai

• Plaukų tiesinimometugalitenaudoti BaBylissPROplaukų kosmetikospriemones.
• Baigę tiesinti plaukus,paspauskiteišjungimomygtuką ir ištraukitekištuką iš

elektros lizdo.
• Leiskiteprietaisuiatvėsti. Padėkite jį antspecialaus,karščiui atsparauskilimėlio.
• Dabarprietaisą galitepadėti į vietą. Prieš tai pasinaudokiteužraktofunkcija ir

uždarykite plokšteles.

Kaip ir dauguma kitų BaByliss PRO plaukų tiesintuvų, šis prietaisas gali būti
naudojamas ir plaukų garbanojimui. Prieš garbanodami plaukus, nuo plokštelių

nuimkite šukas.

PRIEŽI ŪRA

• Ištraukitekištuką iš lizdo ir leiskiteprietaisuivisiškai atvėsti.
• Kaitinimo plokštelesvalykite švelniu,drėgnuskudurėliu. Nenaudokitejokių

valymo priemonių ir negramdykite plokštelių.
• Kad apsaugotumėte plokšteles,prietaisą laikykite suglaustą.
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