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CARACTERISTICI GENERALE
1. Întrerupător pornire/oprire

2. Buton ≪eliberare≫
3. Ondulatoare de 19 mm şi 32 mm
4. Perie şi spirală cu filet 19 mm
5. Clamă pentru îndreptat/ondulat
6. Plăci pentru îndreptat/încreţit
7. Plăci pentru ondulare 3D
8. Husă

UTILIZARE
Înainte de a monta sau demonta un accesoriu, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi că elementele s-au răcit bine.

Pentru a cumpăra un accesoriu, înşurubaţi-l pe tija metalică a mânerului şi împingeţi-l până auziţi un ≪clic≫.

Pentru a scoate un accesoriu, ţineţi mânerul aparatului şi, apăsând pe butonul ≪eliberare≫ situat pe latura mânerului, scoateţi

uşor accesoriul.
Pentru a schimba plăcile clamei pentru îndreptat/ondulat,  ţineţi-le de capătul izolant şi glisaţi-le în orificiile  prevăzute pentru
aceasta. Aveţi în permanenţă grijă ca plăcile superioare şi inferioare să corespundă. Pentru a le scoate, prindeţi plăcile de capătul
izolant şi
scoateţi clama pentru îndreptat/ondulat.

Băgaţi aparatul în priză şi comutaţi  întrerupătorul  pe  ≪ I  ≫. Indicatorul luminos de funcţionare se va aprinde.  Lăsaţi  să se

încălzească câteva minute. Aveţi grijă să nu atingeţi plăcile sau tubul de încălzire în timpul utilizării.

Ondulatoare
• Pieptănaţi părul şi împărţiţi-l în şuviţe egale înainte de a-l ondula. Apăsaţi pe mânerul clamei, introduceţi vârful şuviţei între
clamă şi tub.
• Rulaţi părul în jurul ondulatorului, urcând de la vârfuri până la locul unde doriţi să înceapă buclele, având grijă ca ondulatorul
să nu atingă scalpul. Ţineţi ondulatorul aşa timp de 10-15 secunde.

• Pentru a scoate ondulatorul, apăsaţi pe mânerul clamei şi deschideţi-o. Pentru ≪fixa≫ bucla, aşteptaţi ca părul să se răcească

înainte de a-l peria sau pieptăna.

Perie cu filet
Pentru a obţine bucle sau o coafură mai lejeră, folosiţi peria cu filet în combinaţie cu ondulatorul de 19 mm.
• Asiguraţi-vă că tubul este rece. Glisaţi peria pe ondulator. Luaţi o şuviţă de păr şi rulaţi-o în jurul periei, lăsaţi aşa timp de
aproximativ 15 secunde şi desfaceţi-o uşor. Lăsaţi părul să se răcească înainte de a-l coafa.

Spirală cu filet 
Pentru a obţine bucle strânse şi bine conturate, folosiţi spirala cu filet în combinaţie cu ondulatorul de 19 mm.
• Asiguraţi-vă că tubul este rece. Montaţi spirala cu filet glisând-o pe ondulator.
• Luaţi o şuviţă de păr de aproximativ 2-3 cm şi rulaţi-o delicat în jurul spiralei, lăsaţi aşa timp de aproximativ 15 secunde şi
desfaceţi-o uşor.
• Lăsaţi părul să se răcească înainte de a-l coafa.

Clamă pentru îndreptat/ondulat

Utilizarea plăcilor pentru îndreptat
• Utilizaţi placa pentru îndreptat pe părul uscat, prinzând şuviţe mici. Menţineţi părul întins, începând de la rădăcină, glisaţi placa
pentru îndreptat de-a lungul firului de păr. Folosiţi mişcări uniforme, pentru a nu face striaţii la mijlocul şuviţei.
• Pentru a uniformiza şi îmblânzi părul dificil de coafat, nu folosiţi aparatul pe lungimea părului şi lăsaţi părul ondulat la rădăcină
pentru a-i conferi volum. Pentru acest gen
de coafură, mişcaţi o dată aparatul prin păr, urmând forma coafurii.

Utilizarea plăcilor pentru încreţire sau plăcilor pentru ondulare 3D
• Lucraţi întotdeauna pe părul uscat. Separaţi o şuviţă de păr şi aşezaţi-o între plăci, apoi închideţi aparatul. Menţineţi aparatul
închis, apăsând în jur de
15 secunde.  Eliberaţi, apoi reluaţi de-a lungul şuviţei,  ghidându-vă după ultimul onduleu obţinut. Lucraţi întotdeauna dinspre
rădăcină înspre vârfuri.
Atenţie! În cursul fiecărei utilizări, este posibil să fie emanat puţin fum. Acest lucru poate fi cauzat de evaporarea de sebum sau
a resturilor de produse capilare (produse de îngrijire care nu se clătesc, fixativ, ...) sau ce umiditatea conţinută în păr.

ÎNTREŢINERE
După ce s-a răcit şi a fost scos din priză, aparatul poate fi şters cu ajutorul unei cârpe umede. Asiguraţi-vă că este perfect uscat
înainte de a-l băga iarăşi în priză.
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