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PRO KERAMIKINIS PLAUKŲ FORMUOTOJAS
BaByliss PRO Designer Ceramic yra progresyvus prietaisas skirtas plaukų formavimui. Jis turi
keramika dengtas plokšteles, kurios suteikia plaukams nepaprastą blizgesį.
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Ypatybės:
•
Ultra plonos keramika dengtos plokštelės
•
Greitas įkaitimas
•
Reguliuojamas temperatūros palaikymas, apsauga nuo perkaitimo
•
Ergonomiškas dizainas tiksliam plaukų formavimui
•
Lankstus maitinimo kabelis
•
Multi įtampa
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Prietaisas skirtas formuoti plaukus nuo pat šaknų galiukų, paryškinti formoms ir lyginti plaukams.
Nesvarbu kokio ilgio plaukai, suimkite plaukus nuo pat šaknų galiukų ir suspauskite keramikinėmis
plokštelėmis. Tuomet tolygiai traukite plokšteles per plaukus, pasukdami į norimą kryptį.
Švelniai traukdami plokšteles ir sukiodami prietaisą, galite tiksliai formuoti plaukus, pagal savo
nuožiūrą.
Pabaigai suimkite plaukus lygiom sruogelėmis, dėkite ant keramikinių plokštelių išorinės pusės ir
traukite prietaisą nuo šaknų iki galiukų, tai suteiks plaukams ypatingo spindesio ir lygumo.
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SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar
kitais skysčiais.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam
pavojingas net išjungus.
• Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
• Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys
psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo
tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir
visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
• 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.
• Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietaisą.
• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat
93/68/EEC.
Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
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