
 

I-PRO 235 INTENSE PROTECT 
BaByliss Diamond Ceramic - ST388PE 
Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță. 
Vă mulțumim pentru achiziția dumneavoastră. BaByliss Diamond Ceramic este 
un strat de acoperire ceramic, de înaltă densitate, pentru uz profesional. 
Puterea sa ridicată de alunecare și de transmitere a căldurii conferă părului 
moliciune, strălucire și protecție. ST388PE este dotat cu caracteristicile tehnice 
următoare: 
 
• Plăci profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1) 
• Întrerupător pornire/oprire - Oprire automată (2) 
• Buton Intense: 2 poziții (3) 
• Buton Protect: 4 poziții (4) 
• Cordon rotativ (5) 
• Plăci flotante: facilitează alunecarea și manevrarea plăcii de întins părul, 
exercitând o presiune constantă pe păr, fără a-l deteriora (6) 
• Temperatură reglabilă, cu ecran LED: 6 niveluri (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 
235 °C) 
• i-Temperature Technology – Atingere imediată a temperaturii - Temperatură 
perfect stabilă 
• Funcție Ionic: Ioni negativi sunt difuzați pe păr, în momentul întinderii, pentru 
a reduce încrețirea și electricitatea statică. 
• Wet & Dry: special conceput pentru utilizarea pe părul uscat sau ud 
• Blocare a plăcilor, permițând o protecție și o depozitare optime. 
• Covoraș izolant termorezistent 
 
UTILIZARE 
Pentru întinderea părului: Conectați aparatul, porniți-l și lăsați-l să se 
încălzească. Temperatura implicită este de 200°C. 
Când temperatura este atinsă, ecranul digital cu LED încetează să se mai 
aprindă cu intermitență. 
Pentru o întindere delicată, apăsați o dată pe butonul Protect și placa de întins 
părul va atinge 180°C; de 2 ori și placa de întins părul va atinge 160°C; de 3 ori 
și placa de întins părul va atinge 140°C; și de 4 ori și placa de întins părul va 
atinge 200°C. Apăsați din nou pe buton și pl aca de întins părul va reveni la 
180°C. 
Pentru o întindere intensă, apăsați o dată pe butonul Intense și placa de întins 
părul va atinge 220°C, de 2 ori și placa de întins părul va atinge 235°C. 
Apăsați din nou pe buton și placa de întins părul va reveni la 220°C 
 

  

Descâlciți cu grijă părul și separați-l în secțiuni. 
Începeți cu șuvițele de dedesubt. Luați o șuviță de aproximativ 2 până la 3 cm 
lățime și așezați-o între cele 2 plăci ale aparatului, având grijă să nu atingeți 
plăcile cu mâna. Închideți placa de întins părul, strângeți-o pentru a menține 
șuvița și faceți-o să alunece lent de la rădăcină spre vârf. Lăsați părul să se 
răcească și pieptănați-l la final. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din 
priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita. 
Pentru modelarea părului: Pentru a întoarce vârfurile spre interior, rotiți încet 
placa de întins părul spre interior, făcând-o să alunece în același timp. Când 
ajunge la nivelul vârfurilor, mențineți-o pe poziție timp de câteva secunde, apoi 
dați-i drumul. Pentru a întoarce vârfurile spre exterior, efectuați aceeași 
mișcare, însă în sens opus. 
 
Observații: 
• La prima utilizare, este posibil să simțiți un miros: acest lucru se întâmplă 
frecvent și va dispărea de la următoarea utilizare. N.B. : În cursul fiecărei 
întinderi, este posibil să se emane puțin fum. Aceasta se datorează evaporării 
sebumului, unui surplus de produse pentru păr (balsam fără clătire, lac...), sau 
umezelii părului. 
• Selectați întotdeauna o temperatură mai scăzută la prima utilizare. 
• Se poate utiliza un spray de protecție la căldură, pentru a proteja în mod 
optim părul. 
• Dacă întinderea nu este suficient de eficientă, strângeți mai ferm plăcile pe 
șuviță, faceți aparatul să alunece mai lent și creșteți temperatura. 
 

Temperatură Tip de păr 

140°C LED verde 
160°C LED verde 

Păr delicat, decolorat și/sau sensibil 

160°C LED verde 
180°C LED galben 

Păr normal, vopsit și/sau ondulat 

200°C LED portocaliu 
220°C LED roșu 
235°C LED roșu 

Păr gros și/sau creț 

 
OPRIRE AUTOMATĂ 
Dacă lăsați aparatul pornit mai mult de o oră, acesta se va opri automat. 
 



 

ÎNTREŢINERE 
• Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet. 
• Ștergeți plăcile cu ajutorul unei cârpe umede și moi, fără detergent, pentru a 
păstra calitățile optime ale plăcilor. Nu zgâriați plăcile. 
• Depozitați placa de întins părul cu plăcile strânse, pentru a le proteja. 
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