BaByliss PRO “Wet & Dry”
tiesintojas
BAB2564E
“Wet & Dry“ tiesintojas skirtas naudoti sausiems arba drėgniems plaukams
Patikimos keramikinės plytelės (25,4 mm/1“)
BAB2564E: naujausia tiesinimo technologija
BaByliss PRO sukūrė prabangią „Vent& Channel“ garų paleidimo sistemą, kuri
leidžia tiesintoją naudoti šlapiems, rankšluosčiu iššluostytiems plaukams.
Angos, esančios kiekvienoje plytelės pusėje, leidžia garą, kuris tiesina, kuris išsaugo
natūralų plaukų drėgmę ir juos tausoja, taip pat išsaugo medžiagas, esančias po
plauko odele.
Rezultatas: Blizgesni ir minkštesni plaukai, dėka dvigubo drėkinimo ir vertinga laiko
nauda, kuomet nereikalingas džiovinimas. Ypatingai idealus tiesinimas sausiems
plaukams taip pat.
Įmanoma reguliuoti temperatūrą, todėl prietaisas idealiai tinkamas ne tik gležniems,
bet ir iš prigimties labai garbanotiems plaukams. Temperatūros skalė 140-220ºC,
todėl tiesintoją galite naudoti bet kuriam plaukų tipui (*priklausomai nuo oro
temperatūros ir įtampos)
Ekstra prisilietimas: prietaisą laikykite saugiai, dėka jo laikiklio esančio ant
prisisiurbiančios taurelės.
DALYS
• 25,4mm – pločio patikimos keramikinės plytelės su angelėmis
• Pastovus temperatūros palaikymas
• Reguliuojamos temperatūros padėtys: 5/140ºC, 10/160ºC, 15/180ºC,
20/220ºC, 25/220ºC (*priklausomai nuo oro temperatūros ir įtampos)
• Įjungimo indikatoriaus lemputė
• Įjungimo/Išjungimo jungiklis
• Karščiui atsparios guminės laikymo spaustuvai
• Besisukantis laidas (2,70m)
NAUDOJIMAS
„Wet & Dry” tiesintoją naudokite ištrinktiems, rankšluosčiu nusausintiems,
iššukuotiems plaukams. Siekiant geriausio rezultato, mes rekomenduojame naudoti
tinkamus BaByliss PRO plaukų tiesinimo produktus.
BABE2564E tiesintojas gali būti naudojamas taip pat ir sausiems plaukams. Kuomet
plytelės slysta žemyn plaukais, garai ir šnypščiantis garsas yra normalus reiškinys,
nes garuoja vanduo iš jūsų plaukų.

SAUGUMO NURODYMAI
ATSARGIAI: Polietileno krepšiai ant produkto arba pakuotėje gali būti pavojingi.
Kad išvengti uždusimo pavojaus, laikykite atokiai nuo vaikų ir naujagimių. Šios
pakuotės nėra žaislai.
• Šis prietaisas neturi būti naudojamas vonioje.
• ATSARGIAI:nenaudokite šio prietaiso prie vandens telkinių, baseinų, vonioje ar
prie kitų indų.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik taip, kaip rašoma šiame instrukcijos buklete.
Prašome laikytis nurodymų.
• Naudokite tik drėgniems arba sausiems plaukams. Nenaudokite labai šlapiems
plaukams.
• Visuomet apžiūrėkite prietaisą prieš naudojimą, ar nėra pažeidimo ženklų.
Nenaudokite, jei yra pažeidimų, arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo
atveju susisiekite su aptarnaujančiu servisu.
• Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu
buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš
maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik
garantinio aptarnavimo centre.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros įjungto.
• Nepadėkite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, kuomet jis yra naudojamas.
• Saugokite, kad prietaisas neturėtų tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis,
akimis, veidu ir kaklu.
• Kuomet prietaisą naudojate prie vaikų ar neįgalių žmonių, suaugusių priežiūra
būtina. Nenaudokite mažiems vaikams.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
• Po naudojimo neapvyniokite laido apie prietaisą, tai gali sukelti laido pažeidimus.
Vietoj to laikykite laidą laisvai šalia prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir
73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
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