
Trusa de bigudiuri 3060E

Ați achiziționat produsul BIGOUDIS de la BaByliss și vă mulțumim!
Pentru informaţii detaliate despre avantajele produsului, instrucţiuni de
folosire  și  sfaturi  de  la  experți,  vizitați  site-ul  nostru  web:
www.babyliss.com.
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.
CARACTERISTICILE  PRODUSULUI Cele  20  de  bigudiuri  sunt
disponibile în 3 mărimi (6 mici, 6 medii, 8 mari), pentru a permite o
gamă largă de coafuri.. Pentru a le fixa, aparatul este livrat împreună cu
20 de clame.
UTILIZARE
1. Așezați aparatul pe o suprafaţă plană și termorezistentă, fără a scoate
capacul.
2. Conectați aparatul la priză și porniți-l. Nu scoateţi capacul  decât după
ce bigudiurile s-au încălzit și sunt gata de a fi folosite. În timpul fazei de
încălzire,
fiecare element de încălzire trebuie prevăzut cu un bigudiu. Nu atingeți
părțile
metalice ale aparatului aflat în funcțiune.
Unul dintre bigudiuri este prevăzut cu un punct indicator de temperatură
Când  acesta  se  înnegrește  (după  aproximativ  30  de  minute),  toate
bigudiurile au atins
temperatura optimă de utilizare. 
3. Pieptănați părul, separați o șuviță de lățimea unui bigudiu, ridicați-o
la  un  unghi  drept  în  raport  cu  scalpul  și  glisați  bigudiul  ca  pe  un
pieptene de-a lungul șuviței, pornind de la rădăcini înspre vârfuri.
4. Rulați extremitatea șuviței în jurul bigudiului, ținând șuvița întinsă și
bigudiul în unghi drept față de scalp, pentru a obține bucle regulate.
5. Fixați bigudiul cât mai aproape de scalp, cu ajutorul unei clame.
6.  Procedați  la  fel  şi  cu celelalte bigudiuri,  utilizându-le pe cele mai
mici pentru
bucle mai strânse și pe cele mai mari pentru bucle ample.
7. Bigudiurile rămân calde timp de aproximativ 15 minute. Dacă părul
se ondulează ușor, sunt suficiente câteva minute. Părul mai des sau mai
dificil de ondulat necesită 10 minute sau mai mult.
8. Opriţi aparatul după ce ați utilizat toate bigudiurile.
9. Scoateţi bigudiurile cu grijă, lăsați buclele să își reia forma și răciți-le
câteva minute.
ÎNTREȚINERE
Bigudiurile  sunt  ușor  de  curățat:  înmuiați-le câteva  minute  în  apă
călduță
cu detergent, clătiți-le cu apă curată, scuturați-le și zvântați-le.
Asigurați-vă că bigudiurile sunt complet uscate înainte de a le utiliza din
nou.
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