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 Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos, înainte de a utiliza aparatul.  
 
 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI  
1. Cap pentru întindere BE LISS cu 4 setări Tensio Control System®:  
                         1. valuri, 2. bucle slabe, 3. bucle strânse, 4. bucle foarte strânse  
2. Cap rotativ din păr de mistreț cu înveliș ceramic, de 50 mm  
3. Perie rotundă din păr de mistreț, de 20 mm  
4. Concentrator  
5. Putere 1000 W  
6. Tehnologie cu ioni: strălucire și efect antistatic  
7. 2 niveluri de temperatură + poziție „aer rece”  
8. Două direcții de rotație a capului rotativ  
9. Cablu rotativ  
10. Filtru posterior articulat  
11. Săculeț de depozitare  
 
 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
 
Pregătirea părului înainte de întindere sau uscare cu uscătorul  
 
1. După spălarea părului cu șampon, uscați părul cu prosopul și descâlciți-l cu un pieptene cu dinți rari.  

Sfat de la hairstylist  
Începeți să descâlciți părul ud întotdeauna de la vârfuri, apoi urcați treptat spre rădăcină. Descâlcirea delicată 
previne despicarea vârfurilor.  

2. Uscați-vă părul în prealabil, folosind aparatul BE Liss fără accesoriu și lăsați-l umed.  
Sfat de la hairstylist  

- Pentru a-i da mai mult volum coafurii dumneavoastră, uscați în prealabil părul cu capul aplecat în față, pentru a 
ridica rădăcinile mai bine.  
- Totuși, dacă preferați un volum mai mic, țineți capul drept când uscați părul în prealabil.  
3. Lucrați în etape:  
• Folosiți agrafe pentru a vă separa părul pieptănat și descâlcit în șuvițe de aproximativ 2 cm lățime.  
• Ridicați șuvițele din partea de sus a părului și prindeți-le cu o agrafă în vârful capului, pentru a începe cu șuvițele de 

păr de la ceafă și cu șuvițele de dedesubt. Continuați cu șuvițele din spatele capului și apoi cu șuvițele din lateral. 
Terminați cu șuvițele din vârful capului.  

• Lucrați cu grijă șuvițele, una câte una, fie cu capul de întindere, fie cu capul rotativ, fie cu peria rotundă cea mai 
mică, fie cu concentratorul, în funcție de lungimea părului și de coafura dorită.  

 
Montarea și demontarea accesoriilor  
Pentru a monta un accesoriu (de întindere sau rotativ), peria rotundă cu diametru mic sau concentratorul, pe corpul 
aparatului, aliniați ghidajele celor două piese și apăsați până când auziți un clic.  
Pentru a scoate peria, apăsați pe butoanele de deblocare, situate în lateralele aparatului și trageți cu delicatețe 
accesoriul în afară.  
 
Două direcții de rotație a capului rotativ  
Pentru a înfășura automat șuvița de păr în jurul capului rotativ, apăsați butonul pentru direcția dorită (dreapta sau 
stânga) și mențineți apăsat cât timp uscați cu uscătorul. Rotația la dreapta sau la stânga corespunde modului de 
manipulare, precum și efectului dorit de uscare spre interior sau spre exterior. Pentru a opri rotația, eliberați butonul.  
 
 
ÎNTREȚINERE  
 
• Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța și depozita.  
• Vă recomandăm să curățați capul pentru întindere și capul rotativ, precum și peria, în mod regulat, pentru a evita 
acumularea de păr, produsele de coafat, etc. Folosiți un pieptene pentru a îndepărta părul de pe capul rotativ și de pe 
peria mică. Folosiți o cârpă uscată sau foarte puțin umezită pentru suprafețele de plastic și de ceramică. 
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