Babyliss Pro Plaukų tiesintuvas
BAB2083WTE
Naudojimo instrukcija
BAB2083WTE Babyliss PRO plaukų tiesintuvas yra aukštos technologijos produktas, idealiai
ištiesinantis bet kokio tipo plaukus vos vienu judesiu.
Kodėl garai?
Garų funkcija švelniai atpalaiduoja plauko struktūrą. Plaukai tolygiai ir idealiai atskiriami ir
ištiesinami nuo šaknų iki galiukų.
Garai Jūsų plaukus padaro netgi glotnesnius ir minkštesnius. Jie užtikrina plauko drėkinimą.
Galiausiai garai garantuoja, kad tiesinimo efektas išsilaikys ilgiau, nei naudojantis įprastais
tiesintuvais.
Tiesinimo plokštelės yra sukurtos pagal Sol-Gel nanotechnologiją, jų paviršius padengtas Titano
keramikos mikrodalelėmis. Dėl šios technologijos plokštelės yra švelnesnės ir garantuoja idealų
slydimą, tad plaukai nė kiek nepažeidžiami.
Plaukų tiesintuve integruotas naujausios kartos savaiminio reguliavimo kaitinimo elementas
Advanced Heat ManagementTM, tiksliai ir pastoviai valdantis temperatūrą.
Ši technologija leidžia prietaisą nuolatos laikyti įkaitintą, pasiekti labai aukštą temperatūrą,
išlaikyti temperatūros stabilumą ir užtikrina labai greitą reakciją.
YPATYBĖS
•
•
•
•
•
•

•
•

Įjungimo / išjungimo mygtukas
Temperatūros pasirinkimo jungiklis – 5 padėtys: nuo 140ºC iki 230ºC
2 talpos serumams
Garų funkcijos jungiklis – 3 padėtys: be garų, normalus garų kiekis, didelis garų
kiekis
35 mm Titano Nanokeramikos kaitinimo plokštelės – Sol-Gel technologija
Įtraukiamos šukos, tolygiai paskirstančios plaukų sruogą– 3 padėtys: be šukų,
vidutinės šukos ploniems plaukams ar nedidelėms sruogoms, ilgos šukos storesniems
plaukams ir didesnėms sruogoms
Lankstus laidas
Silikoninis kilimėlis apsaugai nuo karščio

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEŠ JUNGIANT Į ELEKTROS TINKLĄ
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•
Pripildykite bakelį.
Patikrinkite, ar talpykla gerai įstatyta ir uždaryta.
•
Jūsų rankos ir vietos aplink talpyklą turi būti visiškai sausos.
•
Pripildžius bakelį, garų funkcija galėsite naudotis apie 100 kartų. Jei jums prireiktų talpyklą
pripildyti naudojimosi metu, ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo ir išimkite bakelį.
Venkite sąlyčio su karštomis plokštelėmis.
Prieš naudojantis garų funkcija, leiskite prietaisui 2-3 minutes įkaisti.
Venkite karštų vietų kontakto su veidu ar kaklu. Nenukreipkite garų į šias vietas.
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Paruoškite plaukus tiesinimui: išsitrinkite galvą, išdžiovinkite plaukus ir kruopščiai
iššukuokite.
Plaukus suskirstykite sruogomis. Prisekite viršutines sruogas, kad jos nemaišytų
tiesinti apatinių sruogų.
Išimkite prietaiso apačioje esantį bakelį ir, pakėlę mažą guminį juodą dangtelį,
pripildykite serumo. Bakelį įdėkite į vietą.
Tiesintuvo kištuką įkiškite į sieninį lizdą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Pirmą kartą naudojant prietaisą, iš jo gali kilti dūmai ir keistas kvapas: tai įprasta ir
nebepasikartos kitą kartą naudojant prietaisą.
Naudodamiesi temperatūros pasirinkimo jungikliu, nustatykite norimą temperatūrą.
Patariama pradėti nuo žemiausios temperatūros, kuri tinka ploniems, šviesintiems ar
pažeistiems plaukams. Aukštesnė temperatūra tiks tiesinti labai garbanotus, storus ar
sunkiai formuojamus plaukus.
Temperatūrą galite didinti palaipsniui. Naudokitės žemiau pateikta lentele.
140ºC
165ºC
190ºC
210ºC
230ºC

Lūžinėjantys ir pažeisti plaukai
Ploni plaukai
Normalūs plaukai
Stori plaukai
Labai garbanoti ar juodaodžių plaukai

NAUDOJIMAS SU GARAIS
Naudodamiesi jungikliu, pasirinkite garų funkciją. Pagal plaukų tipą pasirinkite norimą garų
kiekį.
Taip pat pasirinkite šukas, kurios tolygiai paskirstys plaukų sruogą tarp šukos dantukų ir lengvai
iššukuos susivėlusius plaukus. Prieš naudojimą, pasirinkite norimą aukštį.
Jei naudojate pirmą kartą arba kurį laiką prietaisas nebuvo naudojamas, garų funkciją pradėkite
7-8 kartus atidarydami ir uždarydami prietaisą (pumpuokite).
Tiesinant pakaks vieno plokštelių perbraukimo per plaukus – jie bus idealiai ištiesinti. Plaukai
taps spindintys, šilkiniai, o efektas išsilaikys ilgiau.
NAUDOJIMAS BE GARŲ
Tiesintuvą galima naudoti ir be garų: tereikia jungiklį pastumti ties padėtimi „be garų“ (no steam)
arba naudoti su tuščiu bakeliu. Jei jūsų plaukai sunkiai formuojami, pirmą kartą sruogą tiesinkite
naudodami garus, o antrą kartą per tą pačią sruogą perbraukite be garų.
ATSARGIAI! Kiekvieną kartą naudojantis tiesintuvu, galite pastebėti kylančių dūmų. Jie gali
kilti dėl plaukų priežiūros priemonių liekanų (plaukų lako, kondicionieriaus ir pan.) arba dėl jūsų
plaukų drėgmės.
•
Jei pageidaujate, tiesindami plaukus galite naudoti Babyliss PRO produktus, specialiai
skirtus plaukų tiesinimui.
•
Po naudojimo, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Leiskite prietaisui atvėsti, padėkite jį ant karščiui atsparaus silikoninio kilimėlio.
•
PRIEŽIŪRA
•
•

Ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite bakelį.

•
•
•

Kaitinimo plokšteles valykite švelniu, drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių pakenkti
galinčių valymo priemonių ir negramdykite plokštelių.
Kad apsaugotumėte plokšteles, prietaisą laikykite suglaustą.
Pageidautina, kad tiesinimui naudotumėte distiliuotą vandenį. Jei naudojate vandenį iš
čiaupo, retsykiais prietaisą reikės atsargiai nukalkinti.

PRIEŠ NAUDOJANTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE SAUGUMO
NURODYMUS
SAUGUMO NURODYMAI
Dėmesio: polietileniniai maišeliai, į kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite
juos atokiau nuo kūdikių ir mažų vaikų. Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar
pan. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo
medžiagos nėra skirtos žaidimams.
Dėmesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausyklės, vonios, dušo ar indų su vandeniu.
Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
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 neįmerkite į 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 yra pažeistas.
•
Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas ir įkištas į lizdą.
•
Jei naudojantis prietaisu jums kyla sunkumų, 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, kuriems trūksta patyrimo ar kurie
•
yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra.
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.
ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA
Kad padėtumėte tausoti aplinką:
•
Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
•
Pristatykite prietaisą į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo /
perdirbimo punktą.
•
Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

