Plaukų formuotuvas
BAB8125EPE
Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS
Kai temperatūros reguliatorius nustatytas į didžiausią padėtį, plokštelės / vamzdelis labai įkaista. Naudodami prietaisą
imkitės papildomų apsaugos priemonių.
Pirmo naudojimo metu prietaisas gali pradėti rūkti. Dūmai nėra kenksmingi ir jie greitai išnyks. Dūmų pavidalu nudega
kaitinimo elemento apsauginė medžiaga.
SAVYBĖS:
• EP TECHNOLOGIJOS plokštelės;
• 32 mm pločio plokštelės;
• uždaryto šepečio diametras 32 mm;
• erdvinis kaitinimas;
• dvigubo užrakinimo funkcija;
• įjungimo / išjungimo mygtukas;
• Advanced Heat Management System™: greitas plokštelių įkaitinimas;
• temperatūros valdiklis – 3 parinktys: 170°C – 200°C – 230°C;
• nesudėtinga suprasti temperatūros žymėjimus;
• paprasta laikyti;
• 2,70 m susukamas maitinimo laidas.
EP technologija 5.0
Galvanizavimo metu išgautas mikrometrinių dalelių sluoksnis padeda išvengti plaukų trinties, išlygina plaukus be jokių
cheminių medžiagų, išlaiko aukštą temperatūrą ir ją vienodai paskirsto prietaise.
Plokštelės:
• 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės;
• 3x glotnesnis paviršius;
• atsparios cheminėms medžiagoms;
• puikus ir ilgai išliekantis plaukų garbanojimas;
• tausojami plaukai.
Pažangi Advanced Heat Management™ sistema
Šiose plaukų garbanojimo žnyplėse įrengtas automatiškai reguliuojamas kaitinimo elementas, Advanced Heat
Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkais
labai greitai ir iki labai aukštos temperatūros, be to, temperatūrą nustatyti galėsite pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai
reaguoja į nustatymų pakeitimus ir fiksuoja šilumos praradimą.
PLAUKŲ TIESINTUVAS
• Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir pastumkite įjungimo / išjungimo mygtuką, nustatykite žemiausią temperatūrą
(170°C).
• Norėdami pasirinkti aukštesnę temperatūrą, pastumkite jungiklį toliau (pasirinksite 200°C arba 230°C
temperatūrą).
SVARBU. Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas tiesiogiai nesilietų prie odos, ypač, prie akių, ausų, veido ir kaklo.
• Norėdami pakeisti prietaiso temperatūrą, jungiklį stumkite toliau, vadovaudamiesi žemiau pateiktais paveikslėliais.
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Ploniems ir dažytiems plaukams tiesinti, parinkinte žemesnę temperatūrą, tankiems – aukštesnę.
Pastaba: pasirinktos temperatūros lemputė mirksės, kol bus pasiekta reikiama temperatūra.
Prietaiso plokštelės įkaista labai greitai, jų nereikia tikrinti liečiant pirštais.
• Tolygiai išdžiovinkite ir sušukuokite plaukus. Tiesintuvą naudokite toje vietoje, kurią norite ištiesinti. Būkite atidūs,
neprilieskite tiesintuvo prie galvos. Tarp tiesintuvo plokštelių suspauskite plaukų sruogą (neužrakinkite) ir traukite
prietaisą žemyn. Jei reikia, veiksmą kartokite kelis kartus. Prieš šukuodami plaukus palaukite, kol jie atvės.
• Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
• Prieš padėdami prietaisą į saugojimo vietą palaukite, kol jis atvės.
Lemputės spalva
Žalia
Oranžinė
Raudona

Plaukų tipas
Ploni
Normalūs
Tankūs, garbanoti

Temperatūra
170°C
200°C
230°C

PLAUKŲ FORMUOTUVAS / KARŠTOS ŠUKOS
• Uždarykite plaukų tiesintuvą ir jį užrakinkite naudodamiesi prietaiso priekyje bei gale esančiais užraktais.
• Norėdami ištiesinti plaukus sukite juos atgal ir traukite prietaisą žemyn. Prietaisą geriausia naudoti trumpiems ir
vidutinio ilgio plaukams. Plaukų galiukus suformuokite juos sulenkdami arba apsukdami. Norėdami plaukams
suteikti purumo įspūdį, šukuokite juos prie šaknų. Palaidas garbanas sukursite plaukų sruogą apsukdami aplink
šepetį, ją palaikykite kelias sekundes ir išvyniokite.
Prietaiso užrakinimo funkcija

prietaiso priekyje ir gale
PRIEŽIŪRA
• Po prietaiso naudojimo jį išjunkite įj. / išj. mygtuku ir ištraukite iš maitinimo lizdo.
• Palaukite kol prietaisas atvės, tada jį padėkite į saugojimo vietą.
• Prietaiso paviršių nuvalykite švelnia, drėgna šluoste nenaudodami jokių ploviklių. Prietaiso nesubraižykite.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)
centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel.864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

2

