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PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS BABYLISSPRO BAB2670EPE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

BAB2670EPE yra modernios technologijos plaukų tiesinimo žnyplės, sukurtos ir pagamintos taip, kad galėtumėte lengvai ir
nesudėtingai tiesinti visų tipų plaukus. BAB2670EPE idealiai tinka visų tipų plaukams ir visų rūšių šukuosenoms formuoti.
Sukurtos naudojant EP 5.0 technologiją, žnyplių plokštelės turi naujos kartos mikrometrinių metalo dalelių sluoksnį, sukurtą
galvanizuojant.

EP technologija 5.0
Šios technologijos veikimo principai primena naudojamus juvelyrinių gaminių apdirbime. Galvanizuojant sukuriamas mikrometrinių
metalo dalelių sluoksnis, kuris padeda išvengti trinties, todėl plaukai bus kur kas glotnesni ir rezultatas bus ilgalaikis. Dėl šio
sluoksnio šiluma bus tolygiai paskirstoma po plokšteles, nenaudojant cheminiųmedžiagų, kad plaukai būtų atsparesni karščiui.

 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės tiesinimo plokštelės;

 3x glotnesnis paviršius;

 Atsparios cheminėms medžiagoms;

 Puikus ir ilgai išliekantis plaukų tiesinimas;

 Tausojami plaukai.

Advanced Heat Management™ sistema
Šios plaukų tiesinimo žnyplės turi modernų automatiškai reguliuojamą kaitinimo elementą Advanced Heat
Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkais labai
greitai ir iki labai aukštos temperatūros, kurią palaikys pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai reaguoja į nustatymų pakeitimus ir
užfiksuoja šilumos praradimą.

Funkcijos ir savybės
 EP technologijos 5.0 25mm tiesinimo plokštelės.

 Paslankios plokštelės leis tolygiai paskirstyti slėgį po visą tiesinamos sruogos ilgį, nepaisant skirtingo įvairių jos dalių storio.

 ON/OFF mygtukas.

 Advanced Heat Management System™: greitas plokštelių įkaitinimas.

 Temperatūros valdiklis – 5 parinktys (nuo 140°C iki 230°C).

 Užrakto sistema padės apsaugoti tiesinimo plokšteles ir saugiai laikyti prietaisą.

 Prijungiama šukų galvutė gali būti prijungiama kairėje arba dešinėje plokštelių pusėje, kad tolygiau iššukuotumėte,
ištiesintumėte plaukus ir gautumėte dar geresnius rezultatus.

 Profesionalus laidas.

 Karščiui atsparus, daugiasluoksnis izoliacinis kilimėlis. Naudodami prietaisą, visuomet dėkite žnyples tik ant karščiui
atsparaus kilimėlio, kad apsaugotumėte stalo paviršius.

Naudojimo patarimai
Plaukų tiesinimas

 Paruoškite plaukus tiesinimui. Naudokite žnyples švariems, iššukuotiems ir džiovintuvu išdžiovintiems plaukams tiesinti.

 Padalinkite tiesinamus plaukus sruogelėmis. Smeigtukais ir segtukais susekite arčiausiai paviršiaus esančias sruogas, kad
galėtumėte tiesinti apačioje esančius plaukus.

 Pasirinkite reikiamą temperatūrą, naudodami temperatūros valdiklį. Rekomenduojame naudoti žemą temperatūrą
ploniems, šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams tiesinti ir aukštesnes temperatūras garbanotiems, storiems ir
nepaklusniems plaukams. Žr. žemiau esančią lentelę.

Rekomenduojama temperatūra pagal plaukų tipą

Temperatūra Plaukų tipas

140°C Pažeisti, silpni plaukai

160°C Ploni plaukai

190°C Normalūs plaukai

210°C Stori plaukai

230°C Natūraliai besigarbanojantys plaukai

 Baigę naudoti prietaisą, spustelėkite ON/OFF mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Palaukite, kol įkaitęs prietaisas atvės, padėję jį ant kartu parduodamo karščiui atsparaus kilimėlio.

 Naudodami užrakto mechanizmą, padėkite saugiai užrakintą prietaisą saugoti.
Kaip ir daugelį kitų BaByllissPRO plaukų tiesintuvų, BAB2670EPE galima naudoti ir plaukams garbanoti. Kad tai padarytumėte,
atskirkite prijungiamą šukų galvutę.
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Valymas ir priežiūra
 Įsitikinkite, kad žnyplės išjungtos iš maitinimo lizdo. Leiskite joms visiškai atvėsti.

 Valykite žnyples, naudodami minkštą, drėgną skudurėlį. Nenaudokite valiklių. Būkite atidūs, kad nesubraižytumėte
tiesinimo plokštelių.

 Padėkite nenaudojamą prietaisą saugoti suglaudę ir užrakinę plokšteles, kad apsaugotumėte jas nuo galimų pažeidimų.
Laido apie prietaisą apvynioti nereikės.

Saugumo taisyklės
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias saugaus naudojimo taisykles.

DĖMESIO: aplink prietaisą ar jo pakuotę esantys polietileniniai maišeliai gali būti pavojingi kūdikių ir mažų vaikų sveikatai,
taigi laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jų gulėti lopšyje, vaikų lovose ar vežimėlyje. Plonas plastiko sluoksnis
gali prikibti prie burnos ir nosies paviršių ir trukdyti kvėpuoti. Neleiskite vaikams žaisti su maišeliais.

DĖMESIO: Nenaudokite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę, dušo kabiną, vonią ar kitą vandens talpyklą.
Laikykite prietaisą sausoje vietoje.

 Jei naudojate prietaisą vonioje, kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netoli vandens šaltinio
esantis prietaisas gali būti pavojingas Jūsų sveikatai netgi tada, kai jis išjungtas. Papildomai apsaugai patariame vonios
kambaryje įrengti liekamosios srovės prietaisą (RCD) (ne didesnio nei 30 mA stiprio). Papildomos informacijos kreipkitės į
elektriką.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

 Jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro
personalui ar kitam patyrusiam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai ir mirtinai nesusižeistumėte.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs arba yra pastebimai pažeistas.

 Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas arba jo kištukas įstatytas į rozetę.

 Jei pastebėjote gedimą, tuoj pat nutraukite naudojimąsi prietaisu.

 Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamus ir BaByliss rekomenduojamus priedus.

 Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo kaskart baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami.

 Neleiskite, kad įkaitę prietaiso paviršiai liestų Jūsų odą, ypač akis, ausis, veidą ir kaklą.

 Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti
dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų
saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.

 Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.

 Kad nepažeistumėte laido, nevyniokite jo aplink prietaisą ir įsitikinkite, kad jis nesusisukęs ir nesusipynęs.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas

Saugokite savo ir aplinkinių sveikatą – tausokite aplinką:

 Nemeskite atitarnavusios buitinės technikos kartu su buitinėmis atliekomis.

 Nuneškite prietaisą į tam skirtą surinkimo ir perdirbimo punktą, kad prietaisą sudarančios medžiagos būtų perdirbtos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


