C900E – C903PE – C904PE – C905PE
Cu ajutorul Curl SecretR de la BaByliss, puteţi crea cu uşurinţă bucle frumoase,
de o ţinută excepţională. Fără manipulare obositoare, fără mişcări de efectuat,
Curl SecretR realizează buclele datorită ingeniosului său sistem automat.
Consultaţi în prealabil instrucţiunile de securitate.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Înveliş din ceramică (1)
• Încălzire imediată (max. 205 °C)
• Întrerupător 0-I-II : 2 trepte de temperatură - 185 °C (I) - 205 °C (II) (2)
• Indicator luminos de funcţionare LED (4)
• Oprire automată
• Cablu rotativ (5)
• Instrument de curăţare (6)
UTILIZARE
Note
• La prima utilizare, este posibil să resimţiţi un miros
anume: acest lucru este frecvent şi va dispărea la următoarea utilizare.
• În cursul fiecărei utilizări, este posibil să fie emanat puţin 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 ce umiditatea conţinută
în păr.
• Pentru o protecţie optimă a părului, puteţi folosi
un spray de protejare contra căldurii.
• Băgaţi aparatul în priză şi porniţi-l selectând temperatura dorită de la
întrerupătorul 0-I-II. Vezi tabelul de mai jos:
Temperatură

Tip de păr

(I) : 185°C
(II) : 205°C

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

• Indicatorul luminos se va aprinde şi va pâlpâi.
• Atunci când temperatura selecţionată este atinsă, indicatorul luminos va
înceta să mai pâlpâie. Aparatul este atunci gata de folosire; indicatorul rămâne
aprins.
• Asiguraţi-vă că părul este curat, uscat şi perfect descâlcit.
• Strângeţi părul de deasupra cu o clamă şi începeţi să coafaţi părul de
dedesubt.
• Alegeţi o şuviţă de păr cu o lărgime de maxim 3 cm. Descâlciţi-o cu ajutorul
unui pieptene.
• Aşezaţi aparatul pe şuviţa de păr, cu cilindrul îndreptat în direcţia capului
(FIG. 1, 2).
• Şuviţa de păr trebuie ţinută dreaptă şi plasată în centrul aparatului, între cele
două mânere.
• După ce aţi fixat aparatul, închideţi mânerele aparatului pentru a-i permite să
prindă automat şuviţa.
Atenţie: Dacă încă ţineţi vârful şuviţei cu mâna după ce aţi închis mânerele,
aparatul se va opri şi va emite un semnal sonor (bip), pentru a vă avertiza să
nu mai apăsaţi cu mâna (FIG. 3, 4).
Dacă aţi prins o şuviţă prea mare (mai mare de 3 cm) sau dacă şuviţa nu este
poziţionată corect în centrul aparatului, aparatul se va opri şi va emite un
semnal sonor (bip), indicând o problemă. Acest sistem permite evitarea
formării de noduri în păr.

• Menţineţi aparatul în aceeaşi poziţie, până când se aude semnalul sonor
(după cele 3, 4 sau 5 bip-uri consecutive de după selectarea treptei; vezi tabelul
de mai sus).
• Apoi deschideţi aparatul, eliberând mânerele, iar apoi bucla în mod delicat.
Nu trageţi şuviţa de pe aparat. Riscaţi ca aceasta să-şi piardă aspectul ondulat
(FIG. 5).
• Aşteptaţi ca părul să se răcească înainte de a coafa sau peria buclele.
• Continuaţi la fel pentru restul părului, până când obţineţi numărul de bucle
dorit.
NB: Aparatul este prevăzut cu un sistem automat pentru crearea de bucle
într-o direcţie, apoi în direcţia opusă, alternativ, pentru un rezultat mai
natural (FIG. 6).
• După utilizare, opriţi aparatul și scoateţi-l din priză. Lăsaţi-l să se răcească
înainte de a-l depozita
Modul de veghe
Dacă aparatul nu este utilizat timp de 20 de minute, temperatura aparatului va
scădea automat la 150°C. Dacă doriţi să folosiţi din nou aparatul după această
perioadă de timp, nu trebuie decât să apăsaţi pe mânere, iar apoi să le
eliberaţi; astfel, aparatul va reveni la temperatura pe care aţi selectat-o.
Oprire automată
Dacă aparatul funcţionează mai mult de 60 de minute încontinuu, se va opri
automat.
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Pentru a preveni acumularea de produse pentru coafat ce ar putea împiedica
buna funcţionare a aparatului, este important să folosiţi instrumentul de
curăţare furnizat, pentru curăţarea regulată a aparatului.
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit, scos din priză şi răcit.
• Scufundaţi instrumentul de curăţare în apă caldă cu detergent delicat.
• Introduceţi instrumentul în cavitatea formată de aparat şi cilindru (FIG. 7).
• Rotiţi de mai multe ori instrumentul în jurul cilindrului, pentru a elimina orice
resturi de produse de coafat (FIG 8).
• Apoi scoateţi instrumentul de curăţare din cavitate.
• Aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a fi utilizat din nou.
• Instrumentul de curăţare poate fi folosit de multe ori. Este suficient să
scoateţi tamponul de pâslă, să-l spălaţi cu apă şi detergent şi să-l lăsaţi să se
usuce înainte de reutilizare. Carcasa aparatului poate fi ştearsă cu o cârpă
umedă, după ce aparatul s-a răcit şi a fost scos din priză. Asiguraţi-vă că este
complet uscat înainte de a-l băga iar în priză.
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