Profesionalios garbanų formavimo žnyplės 25 mm diametro
keramikinis impulsas Mod. BAB2335E
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BaByliss PRO BAB2335E garbanojimo žnyplės turi prabangią spaudimo sistemą palukų fiksavimui. Trys vienu
metu kaistantys paviršiai, įkaitintas vamzdis taip pat gerai fiksuojančioms ir judančioms spiralėms, viskas padengta
keramika, sukurs puikias 3D garbanas per keletą sekundžių.
BAB2335E pritaikomas kartu su karščiui atspariu kilimėliu apsaugančiu bet kokius paviršius nuo aukštos
temperatūros žnyplių.
Kitas vertingas dalykas: jos taip pat dedamos į nešiojimui ir laikymui skirtą dėžutę.
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Judanti spiralė
Aktyvuojantis spiralę mygtukas
Aukšta temperatūra
Automatinė karčio kontrolė
Vėsus galiukas
Besisukantis laidas
Apsaugantis, karčiui atsparus kilimėlis

Naudojimosi instrukcija
•
Šis prietaisas gali būti naudojamas sausiems arba drėgniem plaukams, kurie turi būti rūpestingai iššukuoti.
•
Paimkite plaukų sruoga ne plonesnę nei 1 cm, pakiškite ją po segtuku, kad deramai prilaikytumėte,
tuomet vyniokite plaukus aplink kaitinantį vamzdį per visą judančios spiralės ilgį.
•
Tuomet paspauskite spaudimo mygtuką žemyn ir laikykite 10 – 15 sekundžių, priklausomai nuo plaukų
tipo.
•
Atpalaiduokite spaudimą ir atleiskite plaukus,
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SAUGUMO NURODYMAI
SAUGUMO NURODYMAI
ATSARGIAI: Polietileno krepšiai ant produkto arba pakuotėje gali būti pavojingi. Kad išvengti uždusimo pavojaus,
ATSARGIAI: Polietileno krepšiai ant produkto arba pakuotėje gali būti pavojingi. Kad išvengti uždusimo pavojaus,
laikykite atokiai nuo vaikų ir naujagimių. Šios pakuotės nėra žaislai.
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•
Šis prietaisas neturi būti naudojamas vonioje.
•
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ATSARGIAI: nenaudokite šio prietaiso prie vandens telkinių, baseinų, vonioje ar prie kitų indų.
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•
Visuomet apžiūrėkite prietaisą prieš naudojimą, ar nėra pažeidimo ženklų. Nenaudokite, jei yra
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•
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
•
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•
Nepadėkite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, kuomet jis yra naudojamas.
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Saugokite, kad prietaisas neturėtų tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
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•
Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
•
Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
•
Po naudojimo neapvyniokite laido apie prietaisą, tai gali sukelti laido pažeidimus. Vietoj to laikykite
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laidą laisvai šalia prietaiso.
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•
Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
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Elektroninių ir elektrinių prietaisų išmetimas pasibaigus jų naudojimui
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Neišmeskite šio prietaiso su buities šiukšlėmis.
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•
Naudokite pasiekiamas perdirbimo ir saugojimo sistemas
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Kai kurios medžiagos šiuo atveju gali būti pakartotinai panaudotos ar regeneruotos.
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