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Easy Curl conferă ondularea simplificată, cu o singură mişcare!
Datorită manipulării extrem de simple a acestui ondulator conic, veţi putea crea bucle naturale, libere, mai strânse sau mai ample,
pe loc!
CARACTERISTICI
• Tub cu înveliş din ceramică de titan
• Moletă de reglare a temperaturii (10 poziţii)
• Întrerupător pornire/oprire cu indicator de presiune
• Reglare imediată a temperaturii (max. 200°C)
• Suport încorporat
• Capăt izolant
• Mănuşă de protecţie
• Oprire automată
• Cablu rotativ
UTILIZARE
Consultaţi în prealabil indicaţiile de siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aveţi părul uscat şi perfect descâlcit.
• Băgaţi ondulatorul în priză şi apăsaţi pe butonul « I ». Butonul indicator roşu se va aprinde şi va pâlpâi.
• Selectaţi temperatura dorită cu ajutorul moletei de reglare. În general,
pentru părul moale, decolorat şi/sau sensibil, vă recomandăm să alegeţi o temperatură mai joasă, iar pentru părul ondulat, des
şi/sau dificil de coafat, o temperatură mai ridicată. Având în vedere că fiecare tip de păr este diferit, vă recomandăm să utilizaţi
poziţiile de la 1 la 4 pentru prima utilizare. La utilizările următoare, puteţi creşte treptat temperatura dacă este nevoie. Pentru
aproximaţie, consultaţi tabelul de mai jos:

Temperatură

Tip de păr

Poziţia 1 - 4

Păr moale, decolorat şi/sau sensibil

Poziţia 5 - 7

Păr normal, vopsit şi/sau ondulat

Poziţie

Păr des şi/sau ondulat

8 - 10
• Atunci când temperatura selecţionată este atinsă, indicatorul luminos roşu va înceta să mai pâlpâie. În acest moment, aparatul
este gata de a fi folosit; indicatorul roşi rămâne aprins.
IMPORTANT: Aparatul este comercializat împreună cu o mănuşă de protecţie care
trebuie să fie utilizată sistematic pentru a proteja degetele cu care rulaţi părul pe ondulator. Totuși, această mănuşă nu
protejează degetele împotriva unui contact prelungit cu suprafaţa fierbinte a ondulatorului conic.
• Separaţi o şuviţă de păr şi plasaţi partea mai lată a ondulatorului la 2-3 cm de scalp.
• Rulaţi şuviţa pe con şi strângeţi vârful şuviţei pe capătul izolant, cu ajutorul celeilalte mâini, pe care purtaţi mănuşa. Menţineţi
şuviţa în această poziţie timp de 5-8 secunde, în funcţie de tipul de păr.
• Apoi, glisaţi uşor ondulatorul pentru a scoate şuviţa.
• Alegeţi şuviţe de păr mai mici, pentru a obţine bucle mai strânse şi mai elastice, şi şuviţe mai mari, pentru bucle mai ample, mai
puţin definite.
• Înainte de a-l manipula, lăsaţi aparatul să se răcească.
• După utilizare, apăsaţi pe butonul « O » şi scoateţi aparatul din priză.
Oprire automată
Dacă ondulatorul rămâne pornit mai mult de 1 oră şi 12 minute, acesta se va stinge automat.
ÎNTREŢINEREA ONDULATORULUI DVS.
• Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească complet.
• Curăţaţi tubul conic cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a învelişului. Nu frecaţi
cu peria.
ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE LA SFÂRŞITUL VIEŢII DE FUNCŢIONARE
În interesul tuturor şi pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:
Nu aruncaţi produsele împreună cu gunoiul menajer. Utilizaţi sistemele de colectare puse la dispoziţie în ţara dvs. Anumite
materiale pot de asemenea fi reciclate sau valorizate.
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