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Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță

CARACTERISTICI
• Perie rotundă cu diametrul de 35 mm, cu peri de mistreț
• Perie rotundă cu diametrul de 50 mm, cu peri de mistreț și înveliș ceramic
• Putere 800W
• 2 niveluri de temperatură + poziția «aer proaspăt»
• 2 sensuri de rotație
• Tehnologie ionică
• Cordon rotativ
• Filtru detașabil spate

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
• După șamponare, înfășurați bine părul într-un prosop și descurcați-l cu ajutorul unui pieptene cu dinți lați.
Începeți  întotdeauna descurcarea părului  ud cu vârfurile,  pentru a urca apoi treptat.  Descurcarea delicată împiedică formarea
șuvițelor rebele.
• Folosiți peria cu jet de aer pe părul aproape uscat, ușor umed și perfect descurcat.
• Ocupați-vă de păr pe porțiuni,  ridicându-le cu un clește.  Începeți cu șuvițele  de dedesubt.  Șuvițele  aranjate trebuie să aibă
grosimea de maxim 2 cm și să fie pe cât de egale posibil.

Montarea și demontarea periilor
Înfiletați o perie pe corpul aparatului și fixați-o, acționând butonul situat în partea superioară a periei.
Pentru a scoate peria, deblocați-o și scoateți-o încet.

Cele 2 sensuri de rotație
Pentru a înfășura automat șuvița de păr în jurul periei rotative, apăsați butonul pentru sensul de rotație, către dreapta sau către
stânga și mențineți  presiunea,  în timpul pieptănării.  Sensul de rotație,  către dreapta  sau către stânga,  corespunde sensului  de
manevrare,  conform efectului  dorit  de aranjare,  către interior  sau către exterior.  Opriți  rotația,  prin slăbirea presiunii  asupra
butonului.

Utilizarea periei rotative 
• Pentru a pregăti șuvița și pentru a o descurca, începeți de la rădăcină, pe o șuviță delicată, netezind-o, o dată sau de două ori, cu
aparatul care funcționează la cald, însă fără a întoarce peria; (1)
• Ridicați șuvița în unghi drept, de 90°, în raport cu capul, astfel încât părul de dedesubt să nu se încurce; (2)
• Lăsați să alunece peria pe șuviță, răsucind peria, fără ca șuvița să facă o întoarcere completă; repetați mișcarea de mai multe ori,
deplasând peria de la rădăcină către vârfuri; (3)
• Terminați printr-o răsucire completă a șuviței în jurul periei,  începând de la vârfuri și coborând către rădăcină, mențineți câteva
secunde, astfel încât șuvița să fie uscată complet și aranjați, în așa fel încât rădăcina să aibă volum; (4)
• Repetați operațiunea, dacă este nevoie, în funcție de tipul dumneavoastră de păr;
•  Fără a uita jetul de aer rece la final, pentru a fixa șuvița, cu efect durabil. În acest sens, porniți jetul de aer rece, fără a răsuci
capul rotativ. 

Pieptănarea spre exterior
Așezați peria pe vârfuri, deasupra șuviței și acționați rotația automată, cu răsucire spre exterior. (5) + (6)

Pieptănarea spre interior
Așezați peria pe vârfuri, sub șuviță și acționați rotația automată, cu răsucire spre interior. (7) + (8)

ÎNTREȚINEREA APARATULUI
• Scoateți aparatul din priză și lăsaţi-l să se răcească complet înainte de a-l curăţa sau a-l depozita.
• Vă recomandăm să curățați  peria în mod regulat  pentru a evita acumularea de păr, de produse de coafare etc.  Utilizați un
pieptene pentru a îndepărta părul de pe perie. Folosiți o cârpă uscată sau ușor umedă pentru suprafețele plastice și ceramice.
• Pentru mai mult confort, peria aparatului dumneavoastră este detașabilă și se poate spăla. Scoateți peria de pe suport, spălați-o
cu apă de la robinet și apoi lăsați-o să se usuce. Aveți grijă ca peria să fie complet uscată, înainte să o montați înapoi, pe suport.
Atenție: numai capătul cu perie se poate spăla. Mânerul aparatului nu trebuie să intre niciodată în contact cu apa.
• Atenţie! După folosire, nu așezați peria la întâmplare pe suport, pentru că riscați să deteriorați și să îndoiți firele de păr.
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