
PERIE CU AER CALD CU DECUPLARE 300 W
Datorită debitului său de aer interior, peria cu aer cald de la BaByliss permite o coafare
facilă și eficace. Coafura durează mai mult timp. Aparatul este format dintr-un mâner fix
și 2 perii adaptabile și interșanjabile, cu 2 diametre diferite. Cea largă, de 23 mm, este
destinată părului de lungime medie până la lungă, în timp ce peria mai îngustă, de 19
mm, se folosește pe părul mai scurt. Cele 2 trepte de viteză permit alegerea treptei
celei mai potrivite pentru fiecare tip de păr. În general, folosiți treapta 1 pentru părul
subțire sau bucle lejere și treapta 2 pentru părul mai des sau bucle mai strânse. Butonul
de aer rece permite fixarea buclei, pentru o coafură care durează mai mult.
Pentru a ușura derularea părului, această perie cu aer cald poate fi decuplată. Pentru a
derula șuvița automat, apăsați pe butonul rotund situat pe mâner. După ce butonul
este eliberat, peria se va bloca din nou.
Pentru a  schimba peria,  apăsați  pe buton și  scoateți  ușor  peria.  Pentru  a o  monta,
introduceți peria în manșon și apăsați pentru a o fixa.

UTILIZARE
Conectați aparatul la sursa de curent și selectați viteza dorită. A se folosi exclusiv pe
părul  uscat  sau parțial  uscat,  asigurându-vă că părul  este complet  descâlcit.  Luați  o
șuviță de aproximativ 3 - 5 cm și rulați-o în jurul periei. Țineți peria așa timp de 15 - 30
secunde, în funcție de stilul dorit și de grosimea șuviței. Apoi, scoateți peria. Pentru a
facilita  derularea,  vă  recomandăm  să  folosiți  derulatorul  automat  prin  apăsarea
butonului  situat  deasupra  întrerupătorului  și  trăgând  încet  de  perie  înspre  vârful
părului. Datorită derulatorului automat, părul este eliberat automat.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI
• Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța sau
depozita.
•Vă recomandăm să curățați periile în mod regulat, pentru a evita acumularea de păr,
produse de coafare etc. Utilizaţi  un pieptene pentru a scoate firele de păr din perii.
Utilizați un șervețel uscat sau ușor umed pentru suprafețele din plastic. 
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