Cu ajutorul Curl Secret® IONIC de la BaByliss, puteți crea cu ușurință bucle
frumoase, de o ținută excepțională. Fără manipulare obositoare, fără mișcări
de efectuat, Curl Secret® IONIC realizează buclele datorită ingeniosului său
sistem automat.
Consultați în prealabil indicațiile de siguranță.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
- Cilindru cu înveliș din ceramică (1)
- Încălzire imediată (max. 230 °C)
- Întrerupător 0-I-II: 2 trepte de temperatură - 210 °C (I) - 230 °C (II) (2)
- 3 trepte de durată a încălzirii (8, 10 și 12 secunde) cu semnal sonor, pentru
crearea de tipuri diferite de bucle (3)
- Reglarea direcției buclei R/L/A (Dreapta / Stânga / Auto) (4)
- Tehnologie ionică: strălucire și efect anti-static
- Indicator luminos de funcționare (LED) (5)
- Oprire automată
- Cablu rotativ (6)
- Instrument de curățare (7)
UTILIZARE
Note
• La prima utilizare, este posibil să resimțiți un miros anume: acest lucru este
frecvent și va dispărea la următoarea utilizare.
• În cursul fiecărei utilizări, este posibil să fie emanat puțin fum. Acest lucru
poate fi cauzat de evaporarea de sebum sau a resturilor de produse capilare
(produse de îngrijire care nu se clătesc, fixativ, ...) sau de umiditatea conținută
în păr.
• Pentru o protecție optimă a părului, puteți folosi un spray de protejare
contra căldurii.
• Generatorul de ioni plasat în interiorul aparatului eliberează ioni, ai căror
acțiune anti-statică fac părul moale și strălucitor. Rețineți: Este complet
normal să auziți in zgomot ușor asemănător unui sfârâit: este zgomotul
caracteristic al generatorului de ioni.
• Băgați aparatul în priză și porniți-l selectând temperatura dorită de la
întrerupătorul 0-I-II. Vezi tabelul de mai jos:
Temperatură

Tip de păr

(I) : 210°C
(II) : 230°C

Păr moale, decolorat și/sau sensibil
Păr normal, des,
ondulat, rebel și/sau vopsit

• Indicatorul luminos se va aprinde și va pâlpâi.
• Atunci când temperatura selecționată este atinsă, indicatorul luminos va
înceta să mai pâlpâie. Aparatul este atunci gata de folosire; indicatorul rămâne
aprins.
• Selectați treapta de durată de încălzire, în funcție de efectul dorit.
Pentru bucle lejere, selectați durata minimă de încălzire. Pentru
bucle mai strânse, selectați durata maximă. Consultați
tabelul de mai jos:
8

Durată
8 secunde

Semnal sonor
3 bip-uri sonore

Efect dorit
Onduleuri

10

10 secunde

4 bip-uri sonore

Bucle lejere

12

12 secunde

5 bip-uri sonore

Bucle strânse

• Selectați reglarea direcției buclei în funcție de rezultatul dorit:
- Pentru o coafură uniformă și mai sofisticată, reglați aparatul pe
poziția «L» (stânga) pentru a crea bucle pe partea stângă a capului.
Apoi, reglați aparatul pe poziția «R» (dreapta) pentru a crea bucle pe partea dreaptă a
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capului.
- Pentru o coafură mai lejeră și mai naturală, reglați aparatul pe poziția automată «A»
(auto). Această treaptă vă permite să creați bucle într-o
direcție, apoi în direcția opusă, alternativ

Măsuri de precauție pentru utilizare
• Asigurați-vă că părul este uscat.
• Strângeți părul de deasupra cu o clamă și începeți să coafați părul de dedesubt.
• Alegeți o șuviță de păr cu o lărgime de maxim 3 cm.
Descâlciți-o cu ajutorul unui pieptene.
• Apropiați aparatul de păr și poziționați-l în direcția corectă: cavitatea formată de cilindru în jos (FIG.1 și 2) și
îndreptată spre cap. (FIG. 3 și 4).
• Cu mâna liberă, prindeți șuvița de la vârf și introduceți-o în deschizătura sub formă de pâlnie situată între cele
două mânere (FIG.5).
NB : Pentru a preveni blocarea aparatului, asigurați-vă că niciun fir de păr nu a ieșit pe laturi.
De asemenea, aveți grijă să nu nu trageți de păr înainte de a acționa mânerele (FIG. 6 și 7).
În cazul nerespectării acestor măsuri de precauție, riscați să încâlciți părul în aparat.
• După ce ați fixat bine șuvița, închideți mânerele aparatului pentru a-i permite să prindă automat șuvița.
• Mențineți aparatul în aceeași poziție, până când se aude semnalul sonor (după cele 3, 4 sau 5 bip-uri
consecutive de după selectarea treptei; vezi tabelul de mai sus) (FIG.8).
• Apoi deschideți aparatul, eliberând mânerele, iar apoi bucla în mod delicat (FIG.9). Nu trageți șuvița de pe
aparat. Riscați ca aceasta să-și piardă aspectul ondulat.
• Așteptați ca părul să se răcească înainte de a coafa sau peria buclele.
• Continuați la fel pentru restul părului, până când obțineți numărul de bucle dorit.
• După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.
Sistem de protecție
Aparatul este prevăzut cu un sistem de protecție. Dacă părul se încâlcește, aparatul emite un semnal sonor, se
blochează și nu se mai încălzește.
În acest caz, eliberați mânerele, asigurați-vă că aparatul și șuvița sunt bine poziționate, apoi strângeți pur și
simplu mânerele pentru a dezactiva sistemul de siguranță și porniți din nou aparatul.
Modul de veghe
Dacă aparatul nu este utilizat timp de 20 de minute, temperatura aparatului va scădea automat la 150°C. Dacă
doriți să folosiți din nou aparatul după această perioadă de timp, nu trebuie decât să apăsați
pe mânere, iar apoi să le eliberați; astfel, aparatul va reveni la temperatura pe care ați selectat-o.
Oprire automată
Dacă aparatul funcționează mai mult de 60 de minute încontinuu, se va opri automat.
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
Pentru a preveni acumularea de produse pentru coafat ce ar putea împiedica buna funcționare a aparatului,
este important să folosiți instrumentul de curățare furnizat, pentru curățarea regulată a aparatului.
• Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
• Scufundați instrumentul de curățare în apă caldă cu detergent delicat.
• Introduceți instrumentul în cavitatea formată de aparat și cilindru (FIG. 10).
• Rotiți de mai multe ori instrumentul în jurul cilindrului, pentru a elimina orice resturi de produse de coafat
(FIG. 11).
• Apoi scoateți instrumentul de curățare din cavitate.
• Aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a fi utilizat din nou.
• Instrumentul de curățare poate fi folosit de multe ori. Este suficient să scoateți tamponul de pâslă, să-l spălați
cu apă și detergent și să-l lăsați să se usuce înainte de reutilizare. După ce s-a răcit și a fost scos din priză,
aparatul poate fi șters cu ajutorul unei cârpe umede. Asigurați-vă că este perfect uscat înainte de a-l băga iarăși
în priză.
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