ST387E
Mai întâi, citiţi instrucţiunile de siguranţă.
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs. BaByliss Diamond Ceramic este un înveliş din ceramică cu o
densitate superioară, pentru uz profesional. Glisarea perfectă şi calităţile sale de transfer al căldurii vă conferă un
păr mătăsos, strălucitor şi protejat. ST387E are următoarele caracteristici:
• Plăcuţe profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
• Buton pornire/oprire – Oprire automată (2)
• Butonul de intensitate: 2 poziţii (3)
• Butonul de protecţie: 4 poziţii (4)
• Cablu rotativ (5)
• Plăcuţe mobile: facilitează glisarea şi manevrarea plăcii de întins părul aplicând o presiune constantă pe păr,
fără a-l deteriora (6)
• Regulator de temperatură cu ecran LED – 6 trepte (140 - 160 - 180 - 200 - 220 –
235 °C)
• Tehnologie i-Temperature – Încălzire imediată – Temperatură foarte stabilă
• Funcţia Ionic: Ionii sunt distribuiţi prin păr în timpul operaţiunii de îndreptare a părului, pentru a reduce
electrizarea şi electricitatea statică.
• Pe părul uscat şi ud: creat special pentru utilizare atât pe părul uscat, cât şi pe cel ud.
• Sistem de blocare pentru protecţie şi depozitare optime.
• Rogojină izolantă termorezistentă

UTILIZARE
Îndreptarea părului: Conectaţi aparatul la priză, porniţi-l şi lăsaţi-l să se încălzească. Temperatura implicită
este de 200°C. Indicatorul portocaliu nu va mai licări atunci când unitatea a atins temperatura selectată.
Pentru îndreptare uşoară, apăsaţi o dată butonul Protect, iar placa de îndreptat părul va atinge 180°C; apăsând de
două ori, va atinge 160°C; apăsând de trei ori, placa de îndreptat părul va atinge 140°C; apăsând de patru ori,
placa de îndreptat părul va atinge 200°C. Apăsaţi acelaşi buton din nou, iar placa de îndreptat părul va atinge
180°C.
Pentru îndreptare intensă, apăsaţi o dată butonul Intense, iar placa de îndreptat părul va atinge 220°C; apăsând de
două ori, va atinge 235°C. Apăsaţi acelaşi buton din nou, iar placa de îndreptat părul va reveni la 220°C.
Descâlciţi părul cu grijă şi împărţiţi-l în şuviţe. Începeţi cu şuviţele de dedesubt. Luaţi o şuviţă cu o lăţime de
aproximativ 2-3 cm şi aşezaţi-o între cele 2 plăcuţe, având grijă să nu atingeţi cu mâna suprafaţa fierbinte a
aparatului. Ţineţi părul bine în aparat şi glisaţi uşor de la rădăcini înspre vârfuri. Lăsaţi părul să se răcească
înainte de a-l pieptăna. După utilizare, opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză. Lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l
depozita.
Coafare: Pentru a coafa vârfurile înspre interior, urmaţi paşii de mai jos, însă întoarceţi aparatul pe vârfuri şi
menţineţi timp de câteva secunde, apoi eliberaţi părul. Pentru a coafa vârfurile înspre exterior, urmaţi aceeaşi
procedură, însă înclinaţi aparatul invers.
Note:
• La prima utilizare a aparatului, este posibil să observaţi puţin abur şi un anumit miros: acest lucru este normal
şi va dispărea la următoarea utilizare.
Notă: Atunci când îndreptaţi părul, este posibil să resimţiţi o uşoară emisie de fum. Nu vă îngrijoraţi, aceasta se
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poate datora evaporării de sebum sau poate fi cauzată de resturi rămase în păr (nelimpezirea corectă a părului,
resturi de fixativ, etc.) sau excesului de apă care se evaporează din păr.
• La prima utilizare va trebui să selectaţi o temperatură mai joasă.
• Pentru o protecţie optimă a părului, puteţi folosi un spray de protejare contra căldurii.
• Dacă îndreptarea nu este suficient de eficientă, strângeţi plăcile mai bine pe şuviţă şi lăsaţi aparatul să alunece
mai lent.
Temperatură
140 °C LED
verde
160 °C LED
verde
160 °C LED verde
180 °C LED
galben
200
°C
LED
portocaliu
220°C LED roşu
235°C LED roşu

Tip de păr
Păr subţire, decolorat şi/sau deteriorat

Păr normal, colorat şi/sau ondulat

Păr des şi/sau foarte creţ

ÎNTREŢINERE
Scoateţi placa de îndreptat părul din priză şi lăsaţi-o să se răcească complet.
Curăţaţi plăcile cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu
zgâriaţi plăcile.
Când depozitaţi aparatul, strângeţi plăcile, pentru a le proteja.
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