
Babyliss PRO profesionalūs kaistantys plaukų
suktukai (30vnt)
Mod. BAB 3019E
NAUJIENA: Plaukų suktukai Babyliss PRO su keramikiniu-turmalininiu
paviršiumi. Į komplektaciją įeina dviejų skirtingų dydžių suktukai: 18
storų (12.5mm) ir 12 vidutinio dydžio (9.5mm). Šie suktukai pasižymi
unikalia žiedelio formos sruogų tvirtinimo sistema, greitai kaista, todėl
pasieksite efektyvų rezultatą.
NAUDOJIMAS
1. Neatidarius dangtelio, pastatykite prietaisą ant lygaus, sauso
paviršiaus.
2. Įkiškite maitinimo tinklo šakutę į rozetę ir įjunkite prietaisą.
Stebėkite apvalios formos temperatūros indikatorių. Kai indikatoriaus
spalva taps balta, vadinasi visi suktukai pasiekė reikiamą temperatūrą ir
galima jais naudotis.
3. Gerai iššukuokite plaukus, padalinkite sruogas į dalis,
atitinkančias suktukų plotį. Pakelkite vieną sruogą ir  ir nuo plaukų galiukų
šaknų link, sukite suktuką.
4. Užsukus plaukų sruogą, prakiškite vieną suktuko galą į kitame
suktuko gale esantį žiedelį.
5. Taip susukite visus plaukus. Plonom sruogom naudokite siauro
skersmens, o storom – plataus skersmens suktukus.
6. Formuojant plonus plaukus, užsuktus suktukus laikykite iki
10min., o formuojant storus plaukus laikykite 20 min. Paslankių plaukų
suformavimui užteks keleto minučių. Įkaitę suktukai neatšąla 15min.
7. Susukę visus plaukus, prietaisą išjunkite.
8. Atsargiai išimkite suktukus iš plaukų ir leiskite jiems atvėsti.
Iššukuokite ir suformuokite plaukus.
9. Norėdami pasiekti efektyviausių rezultatų, naudokite specialiai
sukurtas Babyliss PRO formavimo priemones.

DĖMESIO!

• Neatidarinėkite dangtelio, kol suktukai neparuošti naudojimui.
• Venkite prisilietimo įkaitusių suktukų su galvos ir veido oda.

• Įjungus prietaisą, visi suktukai turi būti savo vietose, nelieskite
metalinių kaitinimo plokštelių (kur statomi suktukai)

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Suktukų valymas ir priežiūra nereikalauja didelių suknkumų. Pamerkite
suktukus keletui minučių į muiliną šiltą vandenį, perplaukite švariu
vandeniu, išikite, nusausinkite ir leiskite visiškai išdžiūti (1-2val.) prieš
sekantį naudojimą.
Draudžiama nardinti į vandenį visą prietaisą. Nuo suktukų stovo plaukus ir
kitus nešvarumus pašalinkite drėgnu skudurėliu.
Maitinimo laidą laikykite apvyniotą aplink prietaiso apačią, o tam kad
apsaugotumėte prietaiso vidų nuo dulkių, visada dangtelį laikykite
uždarytą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
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
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.


