
Kaip sukti plaukus
1. Plaukų galiukusužvyniokiteantsuktukoir suvyniokitevisą sruogą iki

patgalvosodos(Fig. 1). Plaukusvyniokite tvirtai. Užtvirtinkite
segtuku.Galitenaudotimetalinį segtuką arbaSupersegtuką. Jei
naudojatemetalinį segtuką, jį sekiteskersaisuktuko.Jeinaudojate
Supersegtuką, jį atidarykiteir dantukais„apkabinkite“ suktuką (Fig.
2).

2. Garbanos tvirtumą lemia įkaitimo laikas ir tai, kiek ilgai suktuką
laikoteplaukuose.

3. Tvirtomsgarbanomsformuoti reikalingasilgesniskaitinimo laikas.
Suktukusplaukuosereikiapalaikyti bent10minučių.

4. Lengvomsgarbanomsir bangomsformuoti reikalingastrumpesnis
suktukų laikymas.

5. Norėdami išimti suktuką išplaukų, vienarankalaikykite suktuką, kita – nuimkitesegtuką. Švelniai
nuimkite suktuką (netraukite) ir leiskite garbanai susisuktiį viršų. Leiskite plaukams minutę atvėsti ir
formuokite garbanas, kurios išsilaikys valandas.

Formavimo patarimai:
Jei norite lengvų garbanų arba bangelių, vieną ar du suktukus naudokite viršutiniam priekiniam plaukų
sluoksniui sukti. Kitus suktukus naudokite šoniniams ir pakaušio plaukams sukti. Plaukus sukite paskirstę
juos vienodomis sruogomis. Po 8-10 minučių suktukus galima išimti. Leiskite plaukams minutę atvėsti ir
formuokite garbanas.
Jei jūsų plaukai trumpi, naudokite du suktukus sukti priekinius viršutinius plaukus. Kitus tris suktukus
naudokite šoniniams ir pakaušio plaukams sukti. Svarbu: trumpiems plaukams naudokite Super segtukus.

PRIEŽI ŪRA
Jei suktukus ar jų dėžutę reiktų valyti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite rinkiniui atvėsti.
Valykite drėgna šluoste. Suktukų valymui naudokite drėgną šluostę ir švelnų valiklį ar muilą. Jei
pastebėsite ką nors neįprasto, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, leiskite prietaisui atvėsti ir susisiekite su
autorizuotu techninio aptarnavimo centru, kurio darbuotojai apžiūrės prietaisą.
SVARBU:
Prietaisą iš elektros lizdo išjunkite visuomet, kai juo nesinaudojate, ir prieš valymą. Nedėkite ant karščiui
neatsparaus paviršiaus ir visuomet leiskite atvėsti, prieš padėdami į vietą.
• Nenaudokite jokių kitų priedų, nei pateikta komplekte.
• Naudokite tik tuo tikslu, kuris nurodytas šiose instrukcijose.
• Niekadaį rinkinio angas nekiškite jokių pašalinių objektų.
• Nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas. Tokiu atvejunustokite naudoti prietaisą ir susisiekite su

autorizuotu techninės priežiūros centru.
• Nelieskite suktukų laikančių rėmelių, nes jie yra karšti.
• Suktukų vidurys yra karštas. Kad išvengtumėte nudegimų, suktukus laikykite už kraštų. Venkite

sąlyčio su galvos oda.
• Nenaudokite lauke ar patalpose, kur naudojami aerozoliniai produktai ar išleidžiamas deguonis.
• Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais.
• Nenaudokite ilgintuvo.
• Po naudojimo neapvyniokite laido aplink rinkinį, nes tai gali pakenkti laidui. Jį lengvai apvyniokite

apie rinkinio pagrindą.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABA IGA
Kad padėtumėte tausoti aplinką:

Neišmeskiteprietaisokartusukitomisbuitinėmis atliekomis.Pristatykiteprietaisą į specialų
elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo/ perdirbimopunktą. Kai kuriosšio prietaisodalys
gali būti perdirbtosarpakartotinaipanaudotos.

BABYLISS PRO PROFESIONALŪS PLAUKŲ SUKTUKAI
BAB3025E

Naudojimo instrukcija

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISUS
SAUGUMO NURODYMUS.

SAUGUMO NURODYMAI
DĖMESIO: polietileniniaimaišeliai, į kuriuossupakuotasprietaisas,gali kelti pavojų.
Laikykite juosatokiaunuokūdikių ir mažų vaikų. Niekadajų nenaudokitevaikų lovelėse,
vežimėliuosearpan.Plonapolietilenoplėvelė gali prilipti prienosiesir sutrikdyti kvėpavimą.
Pakavimomedžiagosnėraskirtos žaidimams.
DĖMESIO: niekadaprietaisonenaudokitenetoli prausyklės,vonios,dušo ar indų suvandeniu.
Prietaisą laikykite sausojevietoje.
• Jei prietaisu naudojatės vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo. Prietaiso

naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą
apsaugą instaliuokite apsauginį srovės prietaisą. Pasikonsultuokite su elektriku.

• Prietaiso niekada neįmerkiteį vandenį ar kitą skystį.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro

darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jisįjungtas irįkištasį lizdą.
• Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
• Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja Babyliss.
• Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
• Venkite sąlyčio su kaklu, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
• Prietaisas nėra skirtas naudotis vaikams ir asmenims (įskaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar

kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba.
Įspėkite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.

• Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
• Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
• Šis prietaisas atitinka direktyvų 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

Ypatybės:
Keraminė titano šerdis
• Lengvesnis, švelnesnis formavimas
• Pašalina smulkias garbanėles ir išlygina plauko išorinę žievę, tad plaukai tampa švelnūs ir žvilgantys
• Perduoda maksimalų kiekį karščio

Greito veikimo suktukai
• 12 švelnių aksominių suktukų (dideli 38 mm)
• 12 segtukų
• 12 metalinių segtukų
• Įkaitimas akimirksniu
• Lengvi, maksimaliai pakelia plaukus nuo šaknų

NAUDOJIMAS
1. Suktukų dėžutę padėkite anttvirto, plokščio paviršiaus.Kai dangtelisuždarytas,įkiškite kištuką į

elektros lizdą.
2. Tuometsuktukaiįkaisvosperkeletąminučių. Greičiausiaijie įkaistakai dangtelisyra uždarytas.Kai

raudonas taškelis užsidega baltai, suktukai pasiekia optimalią temperatūrą ir Jūs galite pradėti plaukų
formavimą.

3. Niekadanepalikiteį elektroslizdą įjungtorinkinio bepriežiūros.Visuometištraukitekištuką iš lizdo,
kai juo nesinaudojate. Po naudojimo leiskite suktukams atvėsti. Laikykite saugioje vietoje.

4. Suktukusnaudokitetik švariemsir sausiems(aršiek tiek drėgniems),tačiauniekadašlapiems
plaukams sukti.
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Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


