D372E retra-cord 2000
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Retra-Cord SYSTEMTM: o simplă apăsare pe buton este suficientă pentru a retrage complet
cablul în mâner.
Depozitare practică și minimală garantată!
• Putere de 2000 wați
• 2 trepte de viteză/3 trepte de temperatură + buton de aer rece
• Concentrator
• Difuzor
UTILIZARE
Concentratorul permite dirijarea debitului de aer cu precizie,
fiind în special recomandat pentru întinderea și coafarea
părului. Pentru aceasta, folosiți o perie rotundă. Începeți cu șuvițele de dedesubt,
prinzându-le pe celelalte cu o clamă. Poziționați uscătorul de păr
prevăzut cu un concentrator perpendicular cu
peria și derulați șuvița selectată de la rădăcină înspre vârfuri.
Difuzorul usucă părul în mod natural, fără a-l deplasa. În timpul uscării, modelați părul cu
degetele pentru a-i da volum. Pentru a-i păstra efectul natural, nu periați părul.
Folosiți difuzorul pentru părul tratat cu permanent, uscat, fragil sau deteriorat.
Viteza recomandată la folosirea difuzorului este « I ».
retra-cord 2000 dispune de 2 trepte de viteză și 3 trepte de temperatură:
T° ridicată Uscarea și coafarea părului
moale, subțire și ondulat
T° medie
Uscarea și coafarea părului
moale, normal
T° joasă
Uscarea și coafarea părului
umed, subțire și deteriorat
Butonul de aer rece fixează coafura obținută, pentru un rezultat final optim.
ÎNTREȚINERE
Pentru a păstra eficiența optimă a uscătorului de păr, curățați în mod regulat grătarul
posterior cu ajutorul unei perii subțiri și moi. Pentru a scoate filtrul, apăsați ușor pe laturi și
trageți încet în spate.
UTILIZAREA CABLULUI RETRACTABIL
1. Trageți lent cablul în jos, până când apare marcajul roșu. Nu trageți cablul
dintr-o singură mișcare bruscă.
2. Conectați uscătorul de păr la sursa de curent și selectați temperatura/viteza.
3. Pentru a rula cablul după utilizare, țineți uscătorul de păr pe verticală și îndepărtați-l de fața
dvs.
Țineți întrerupătorul cu o mână și apăsați pe butonul de rebobinare cu cealaltă mână.
Ghidați cablul în mâner, pentru a evita răsucirea sa. În cazul în care cablul nu s-a retractat
complet,
trageți-l ușor și rulați-l din nou, ghidându-l în mâner.
NU ÎNCERCAȚI SĂ RULAȚI CABLUL CÂT TIMP USCĂTORUL DE PĂR ESTE ÎN PRIZĂ.
NU LĂSAȚI COPIII SĂ UMBLE CU CABUL RETRACTABIL,
DEOARECE ACESTA SE POATE RULA BRUSC, CAUZÂND RĂNIREA

