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TRUSĂ BIGUDIURI CERAMICE ÎNCĂLZITE
Bigudiurile încălzite din această trusă BaByliss sunt prevăzute cu un înveliş din ceramică, ce permite păstrarea căldurii mai mult
timp, conferind strălucire şi aranjare părului. Cele 3 mărimi diferite vă permit să vă ondulaţi părul după cum doriţi.

CARACTERISTICI
- bigudiuri ceramice, înveliş catifea: 8 mari, 6 medii, 6 mici
- 20 clame în formă de fluture
- 20 clame metalice
- Indicator luminos de încălzire 
- Întrerupător: Pornire/Oprire
- Trusă de aranjare

utilizare
1. Plasaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi termorezistentă, fără să scoateţi capacul.
2. Conectaţi aparatul la priză şi porniţi-l. Una dintre bigudiuri este prevăzută cu un punct indicator de temperatură Când devine
alb (după doar 5 minute), toate bigudiurile au atins temperatura optimă de utilizare.
3. Pieptănaţi părul, separaţi o şuviţă pe lăţimea bigudiului, ridicaţi-o în unghi drept în raport cu scalpul şi glisaţi bigudiul ca pe un
pieptene de-a lungul şuviţei, dinspre rădăcini înspre vârfuri.
4. Rulaţi extremitatea şuviţei în jurul bigudiului, menţinând şuviţa întinsă şi bigudiul în unghi
drept în raport cu scalpul, pentru a obţine bucle regulate.
5. Fixaţi bigudiul cât mai aproape de scalp. cu ajutorul unei clame sub formă de fluture.
6. Procedaţi la fel şi cu celelalte bigudiuri, utilizându-le pe cele mai mici pentru bucle mai mai strânse, și pe cele mai mari pentru
bucle mai ample.
7. Lăsaţi bigudiurile mai puţin timp pentru bucle mai lejere, și mai mult timp pentru bucle mai strânse. Bigudiurile rămân calde
timp de aproximativ 15 minute. Dacă părul se ondulează uşor, sunt suficiente câteva minute. Părul mai des sau mai dificil de
ondulat necesită 10 minute sau mai mult.
8. Opriţi aparatul după ce aţi utilizat toate bigudiurile.
9. Scoateţi bigudiurile cu grijă, lăsaţi buclele să îşi reia forma și să se răcească timp de câteva minute.
10. După ce părul s-a răcit, pieptănați-l sau periați-l cum doriți.

Atenție:
• Nu scoateți capacul decât după ce bigudiurile s-au încălzit și sunt gata de folosit.
• Aveți grijă să nu puneți în contact suprafețele calde ale bigudiurilor cu pielea feței sau gâtului.
• În timpul etapei  de încălzire,  fiecare element  de încălzire  trebuie  prevăzut  cu un bigudiu.  Nu atingeți  părțile  metalice  ale
aparatului aflat în funcțiune.

Curățare
• Nu introduceți niciodată aparatul în apă. Pentru a elimina părul și mizeria, ștergeți aparatul cu o cârpă ușor umedă și lăsați-l să
se usuce câteva ore.
• Pentru a proteja aparatul contra prafului, depozitați-l întotdeauna cu capacul închis. După utilizare, cablul se rulează în jurul
bazei, pentru a facilita depozitarea.

indicaţii de siguranţă
• A nu se introduce în apă sau orice alt lichid. A nu se utiliza deasupra sau lângă cadă, chiuvetă sau orice alt recipient umplut cu
apă.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• Centrul bigudiurilor trebuie să fie cald. Țineți bigudiurile de laturi pentru a înfășura părul. Nu atingeți suporturile metalice ale
aparatului.
• Nu lăsați să cadă sau nu introduceți niciun obiect în deschiderile bigudiurilor sau ale aparatului.
• IMPORTANT! Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl utilizați sau înainte de a-l curăța. Nu lăsați aparatul în
priză fără a fi supravegheat.
• Nu-l așezați pe suprafețe sensibile la căldură și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.
• În cazul în care cablul este deteriorat, încetați imediat utilizarea aparatului. Cablul trebuie înlocuit de către producător, serviciul
post-vânzare al acestuia sau o persoană calificată corespunzător, pentru a evita orice risc.
•  Returnați  aparatul  la  cel  mai  apropiat  Centru  de reparare  pentru  inspecție,  reglare,  reparații  electrice  sau  mecanice.  Este
interzisă repararea de către utilizator.
•  Acest  aparat  satisface  cerințele  esențiale  ale  directivelor  89/336/CEE  (Compatibilitate  electromagnetică)  și  73/23/CEE
(siguranţa aparatelor electrocasnice), modificate prin directiva 93/68/CEE (marcaj CE).
ATENŢIE: săculeţele  de polietilenă  în care este livrat  produsul sau ambalajul său pot  fi periculoase.  Nu lăsaţi  săculeţele  la
îndemâna copiilor. 
• A nu se utiliza în leagăne, pătuţuri pentru copii, cărucioare sau ţarcuri pentru copii. Pelicula subţire se poate lipi de nas şi gură,
împiedicând respiraţia. Un săculeţ nu este o jucărie.
ATENŢIE: a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor,  căzilor,  cabinelor  de duş sau altor recipiente ce conţin apă.
Menţineţi aparatul uscat.
• Dacă utilizaţi aparatul în baie, nu uitaţi să-l scoateţi din priză după ce l-aţi folosit. În fapt, proximitatea unei surse de apă poate
fi  periculoasă  chiar  şi  dacă aparatul  este  oprit.  Pentru  a  asigura  o protecţie  suplimentară,  este  recomandată  instalarea  unei
dispozitiv cu curent diferenţial rezidual (DDR), curentul nedepăşind 30 mA, în circuitul electric ce alimentează baia.  Cereţi
sfatul instalatorului dvs.
• Nu introduceţi aparatul în apă sau în orice alt lichid.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea se va face de către fabricant, personalul responsabil cu serviciile post-
vânzare sau o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
• Nu utilizaţi aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.
• Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsaţi nesupravegheat.
• Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateţi-l imediat din priză.
• Nu utilizaţi alte accesorii decât cele recomandate de BaByliss.
• După fiecare utilizare şi înainte de a-l curăţa, scoateţi aparatul din priză.
• Evitaţi contactul dintre suprafeţele calde ale aparatului şi piele, în special urechi, ochi, faţă şi gât.
• Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori de
către persoane fără experienţă sau cunoştinţe, care nu au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile de siguranţa lor,
de  supraveghere  sau  instruire  prealabilă  privind  utilizarea  aparatului.  Pentru  a  vă  asigura  că  nu  se  joacă  cu  acest  aparat,
supravegheaţi copiii.
• Înainte de a-l depozita, lăsaţi aparatul să se răcească.
• Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulaţi în jurul aparatului şi aveţi grijă nu îl răsuciţi sau pliaţi.
• Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate 
electromagnetică) şi 06/95/CE (siguranţa aparatelor electrocasnice).

ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE LA SFÂRŞITUL VIEŢII DE FUNCŢIONARE
• În interesul tuturor şi pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:
• Nu aruncaţi produsele împreună cu gunoiul menajer.
• Folosiţi sistemele de colectare puse la dispoziţie în ţara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau valorizate
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