
Placă de îndreptat părul - Steam
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
1. Întrerupător pornire/oprire - Oprire automată
2. Selector de temperatură – între 170 °C și 230 °C
3. Rezervor de apă
4. Întrerupător Funcție aburi – 3 poziții – fără aburi/debit normal/debit ridicat
5. Plăci (30 mm x 110 mm) cu înveliș Ceramic
6. Pieptene retractabil pentru descâlcire – 3 poziții – fără pieptene/pieptene intermediar pentru păr subțire și șuvițe mai suple/pieptene înalt pentru păr 
des și șuvițe mai ample
7. Funcție Ionic : strălucire și efect anti-static
8. Blocare pentru menținerea plăcilor închise
9. Cablu rotativ
10. Înveliș izolant termorezistent, cu mai multe straturi
ÎNAINTE DE A BĂGA APARATUL ÎN PRIZĂ!
• Scoateți micul rezervor (3) situat deasupra aparatului și umpleți-l cu apă, de preferință apă distilată (după ce ați scos micul dop din cauciuc negru).
Remontați rezervorul pe placa de îndreptat părul.
• Asigurați-vă că rezervorul este corect poziționat și închis.
• Asigurați-vă că aveți mâinile perfect uscate și că exteriorul rezervorului este și el perfect uscat.
Dacă trebuie să umpleți rezervorul încă o dată, scoateți aparatul din priză și remontați rezervorul imediat ce l-ați umplut, evitând să atingeți plăcile 
calde.
Înainte de a utiliza funcția pentru abur, lăsați aparatul să se încălzească 2-3 minute. Evitați orice contact între suprafețele calde și față sau gât. Aveți 
grijă să nu îndreptați aburul înspre față sau gât.
UTILIZARE
• Conectați placa de îndreptat părul Steam de la BaByliss și apăsați butonul de pornire/oprire (1). Așteptați câteva minute ca aparatul să se încălzească.
La prima utilizare a aparatului, este posibil să resimțiți o ușoară emisie de fum și un miros specific: acest lucru este normal și va dispărea la următoarea 
utilizare.
Veți constata, de asemenea, un sfârâit ușor al aparatului, este vorba de zgomotul caracteristic al generatorului de ioni.
• Selectați temperatura dorită, folosind selectoarele de temperatură (2). În general, pentru părul moale, decolorat și/sau sensibil, vă recomandăm să 
alegeți o temperatură mai joasă, iar pentru părul ondulat, des și/sau dificil de coafat, o temperatură mai ridicată.

UTILIZAREA CU ABUR
Declanșați funcția pentru abur cu 
ajutorul întrerupătorului (4). În 
funcție de natura părului dvs., 
selectați debitul dorit. Folosiți și 
pieptenele pentru descâlcire (6) 
care permite împărțirea uniformă 
a șuviței între dinții pieptenului și 
descâlcirea facilă a părului. În 
prealabil, optați pentru înălțimea 
dorită.
La prima utilizare, sau dacă 

produsul nu a mai fost utilizat de mult timp, acționați funcția pentru abur oprind și pornind aparatul de 7-8 ori (acțiune de pompare).
Îndreptați șuvița de la rădăcină la vârfuri.
Este suficientă o singură mișcare! Părul va fi întins impecabil! Devine strălucitor și mătăsos, pentru mai mult timp.
UTILIZARE FĂRĂ ABUR

Placa pentru îndreptat părul poate fi perfect utilizată și fără vapor; pentru aceasta, nu trebuie decât să poziționați întrerupătorul pe ≪fără abur≫ și să o 

utilizați cu rezervorul gol.
ÎNTREȚINERE
• Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
• Nu uitați să goliți rezervorul după fiecare utilizare.
• Curățați plăcile cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu frecați plăcile.
• Când depozitați placa de îndreptat părul, strângeți plăcile, pentru a le proteja.
• Pentru umplerea rezervorului, vă recomandăm să folosiți apă distilată. În caz contrar, detartrați aparatul periodic.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 ATENŢIE: săculețele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi periculoase. Nu lăsați săculețele la îndemâna copiilor. 

 A nu se utiliza  în  leagăne, pătuțuri  pentru copii,  cărucioare sau țarcuri  pentru copii.  Pelicula  subțire se  poate lipi  de nas și  gură,  împiedicând
respirația. Un săculeț nu este o jucărie.

 ATENŢIE: a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor, căzilor, cabinelor de duș sau altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul uscat.

 Dacă utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după ce l-ați folosit. În fapt, proximitatea unei surse de apă poate fi periculoasă chiar și
dacă aparatul este oprit. Pentru a asigura o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv cu curent diferențial rezidual (DDR),
curentul nedepășind 30 mA, în circuitul electric ce alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.

TEMPERATURI TIPURI DE PĂR DEBIT ABUR

170 °C

185 °C

Părfragil: subțire, uscat,
decolorat, sensibil și/sau despicat
Păr ondulat

Debit mare

Debit mare
185 °C
200 °C

Păr normal, colorat
Păr ondulat, cu bucle

Debit mare
Debit mediu

200 °C
215 °C
230 °C

Păr des

Păr creț și foarte creț

Debit mediu

Debit mediu



 Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid.

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea sa se va face de către fabricant, personalul responsabil cu serviciile post-vânzare sau o
persoană calificată pentru a evita orice pericol.

 Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.

 Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsați nesupravegheat.

 Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateți-l imediat din priză.

 Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de BaByliss.

 După fiecare utilizare și înainte de a-l curăța, scoateți aparatul din priză.

 Evitați contactul dintre suprafețele calde ale aparatului și piele, în special urechi, ochi, față și gât.

 Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori de către persoane fără
experiență sau  cunoștințe,  care  nu au beneficiat,  prin  intermediul  unei  persoane responsabile  de siguranța  lor,  de  supraveghere sau  instruire
prealabilă privind utilizarea aparatului. Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheați copiii.

 Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

 Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulați în jurul aparatului și aveți grijă nu îl răsuciți sau pliați.

 Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate 
electromagnetică) și 06/95/CE (siguranța aparatelor electrocasnice).

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIEȚII DE FUNCȚIONARE

 În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:

 Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer.

 Folosiți sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau valorizate.


