PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS BABYLISSPRO BAB2654EPE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

EP technologija 5.0
Šios technologijos veikimo principai primena naudojamus juvelyrinių gaminių apdirbime. Galvanizuojant sukuriamas mikrometrinių
metalo dalelių sluoksnis, kuris padeda išvengti trinties, todėl plaukai bus kur kas glotnesni. Dėl šio sluoksnio šiluma bus tolygiai
paskirstoma po plokšteles, nenaudojant cheminių medžiagų, kad plaukai būtų atsparesni karščiui.


3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės tiesinimo plokštelės;



3x glotnesnis paviršius;



Atsparios cheminėms medžiagoms;



Puikus ir ilgai išliekantis plaukų tiesinimas;



Tausojami plaukai.

Funkcijos ir savybės


EP technologijos 25 mm tiesinimo plokštelės



Temperatūros valdiklis – 5 parinktys (130°C – 150°C – 160°C – 180°C – 210°C)



ON/OFF mygtukas



Indikatoriaus lemputė



2.70 m laidas



Visame pasaulyje naudojama elektros srovės įtampa

Naudojimas


Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir nustatykite pageidaujamą temperatūrą priklausomai nuo plaukų tipo. Kadangi
prietaisas turi daug galimų temperatūros nustatymų, galėsite saugiai naudoti žnyples bet kokiam plaukų tipui tiesinti, net
ir pažeistiems ar nepaklusniems plaukams.



Žnyplėmis sugriebkite plaukų sruogą taip, kad tiesinimo plokštelės būtų netoli plaukų šaknų, bet venkite pridėti jas
pernelyg arti galvos odos. Suspauskite plokšteles ir traukite žemyn iki plaukų galiukų, laikydami jas švelniai suspaudę.
Kartokite tol, kol ištiesinsite visus plaukus.

Valymas ir priežiūra
Prieš pašalindami ant plokštelių susikaupusių plaukų priežiūros priemonių likučius:


Įsitikinkite, kad žnyplės išjungtos, kištukas ištrauktas iš rozetės ir žnyplės atvėsusios.



Valykite žnyples, naudodami drėgną skudurėlį ir muilą arba neėsdinantį valiklį. Būkite atidūs, kad nesubraižytumėte
tiesinimo plokštelių. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.



Padėkite nenaudojamą prietaisą saugoti suglaudę plokšteles, kad apsaugotumėte jas nuo galimų pažeidimų.
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Rekomenduojama kaitinimo temperatūra pagal plaukų tipą
Nustatymas

Temperatūra

Plaukų tipas

1

130°C

Pažeisti ir silpni, trūkinėjantys plaukai

2

150°C

Ploni plaukai

3

160°C

Normalūs plaukai

4

180°C

Stori plaukai

5

210°C

Garbanoti plaukai

Techniniai duomenys
Produktas

Tiesinimo žnyplės

Tipo numeris

C104b

Gamintojas

BaByliss

Techniniai duomenys

120‐240V~ 50‐60Hz 33W

Pagaminimo šalis

Kinija

Prietaisas atitinka šias CE direktyvas:
2004/108/EC elektromagnetinio suderinamumo direktyva;
2006/95/EC mažos įtampos direktyva;
2011/65/EC RoHS (pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) direktyva;
2005/32/EC ekologiško dizaino direktyvos, priimtos Europos Komisijos, (EC) No. 1275/2008 ir (EC) No. 278/2009, pataisos
2008/28/EC.
Prietaisas atitinka šiuos standartus:
Mažos įtampos direktyva:

EN 60335‐1
EN 60335‐2‐23

(elektromagnetinis laukas)

EN 62233

2012
2003
2008

Ekologiškas dizainas:

EN 62301

2005

Elektromagnetinis
suderinamumas:

EN 55014‐1
EN 61000‐3‐2
EN 61000‐3‐3
EN 55014‐2

2006
2006
2008
1 997

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104
www.krinona.lt
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