
 
 

 
 

AS966ROE Style Pro 1000 
 
Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță. 
 
AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau 
gâtul. 
AVERTIZARE! Nu atingeți cilindrul cald câtă vreme aparatul este pornit. 
 
INDICAȚII DE UTILIZARE 
• Asigurați-vă că aveți părul uscat în proporție de 80 % și perfect descâlcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate. 
• Montați accesoriul dorit pe peria cu aer cald. 
• Comutați întrerupătorul în poziția « * », « I » sau « II », pentru a porni aparatul, apoi reglați căldura în funcție de tipul dvs. de păr. 
• După utilizare, comutați întrerupătorul în poziția « 0 » pentru a stinge aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză. 
• Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească. 
IMPORTANT! Lăsați întotdeauna accesoriile să se răcească înainte de a le introduce în husă. 
 
Schimbarea accesoriilor 
• Așezați accesoriul pe mâner și aliniați cele două crestături ale accesoriului la butoanele mânerului. 
• Împingeți accesoriul pe mâner până când acesta se fixează printr-un clic. 
• Pentru a scoate un accesoriu, țineți cele două butoane ale mânerului apăsate și scoateți accesoriul de pe mâner. 
 
Peria rotativă de 42mm, 50 mm cu peri moi 
Pentru a acționa peria, țineți apăsate butoanele « << » și « >> ». Acestea permit rotirea capului periei în sensul acelor de ceasornic 
și în sens opus acelor de ceasornic. 
• Plasați peria sub o șuviță de păr, aproape de scalp, și mențineți-o așa câteva secunde, pentru a da volum rădăcinilor. 
• Glisați aparatul de-a lungul șuviței și rotiți peria de la rădăcină până la vârfuri, ținând apăsat butonul de rotire adecvat. 
• În acest timp, rezistați la rotirea periei trăgând-o în jos. Veți crea astfel o tensiune în șuvița de păr. 
IMPORTANT! Este posibil să fie nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge să stăpâniți perfect această tehnică. Dacă peria se 
rotește prea rapid, trebuie doar să eliberați butonul de rotație și să scoateți aparatul de pe păr. 
• Când ajungeți la capătul șuviței, urmați rotația periei pentru a întoarce vârfurile în interior. 
• Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță. 
 
Peria de 38 mm cu peri tari 
• Așezați peria sub o șuviță de păr, aproape de rădăcini. 
• Glisați aparatul de-a lungul șuviței, de la rădăcină înspre vârfuri. Rotiți ușor aparatul pentru a ondula vârfurile. 
• Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.  
 
Perie plată de îndreptat 
• Așezați peria plată sub o șuviță de păr, cât mai aproape de rădăcini, cu perii depărtați de cap. 
• Cu cealaltă mână, trageți șuvița de păr contra periei, până când perii intră în șuviță. 
• Glisați ușor peria prin șuviță. Când ajungeți la capătul șuviței, rotiți peria în jos pentru a coafa vârfurile. 
• Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță. 
 
Pieptene de îndreptat 
• Rotiți moleta de reglare de deasupra accesoriului de îndreptat pentru a selecta reglajul adecvat tipului dvs. de păr. 
Rețineți : la prima utilizare a accesoriului de îndreptat, selectați reglajul cel mai mic, apoi creșteți progresiv tensiunea până obțineți 
rezultatul dorit. 
Previzualizare reglaje de tensiune: 
Păr subțire = reglajul 1 
Păr mediu des = reglajul 2 
Păr des = reglajul 3 
Păr creț = reglajul 4 
• Așezați pieptenele de îndreptat sub o șuviță de păr, cât mai aproape de rădăcini, cu pieptenele de îndreptat depărtat de cap. 
• Cu cealaltă mână, trageți șuvița de păr contra pieptenelui, până când dinții intră în șuviță. 
• Glisați ușor pieptenele de îndreptat prin șuviță, de la rădăcină la vârfuri. 
• Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță. 
 
Reglaje de temperatură 
Aparatul este prevăzut cu două reglaje de temperatură și o funcție de aer rece. Mențineți întrerupătorul în prima poziție pentru a 
selecta funcția de aer rece « * », în a doua poziție pentru a selecta căldura moderată « I » și în a treia poziție pentru a obține 
căldură intensă « II ». 
Rețineți: Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. 
Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajul de căldură mai intensă. 
 
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos. 
 
Întreținere generală 
• Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.  
• Frecați exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede. Evitați pătrunderea apei în aparat și asigurați-vă că acesta este 
complet uscat înainte de a-l utiliza. 
• Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat. 
• Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat. 
• Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare. 
 
Curățarea filtrului 
• Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit. 
• Țineți ferm mânerul aparatului și deschideți filtrul începând de la canelurile de la intrarea cablului de alimentare. Acum este 
deschis filtrul posterior. 
• Cu ajutorul unei perii cu peri moi, eliminați firele de păr și celelalte reziduuri din filtru. 
• Remontați filtrul posterior închizând capacul. 
 
ÎNGRIJIRE & ÎNTREȚINERE 
Pentru a ajuta la păstrarea aparatului dumneavoastră în cele mai bune condiții posibile, respectați prevederile de mai jos: 
• Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, ci, mai bine, înfășurați-l separat și nu prea strâns, lângă aparat. 
• Nu trageți de cablul de alimentare când aparatul este conectat la priză. 
• Scoateți din priză întotdeauna după utilizare. 
 
 
 



 

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI 
 
Vanzatorul nu garanteaza un anumit rezultat cosmetic, eficienta utilizarii fiind in mod 
subiectiv interpretabila si influentata de structura anatomica unica a podoabei capilare a 
fiecarui utilizator. 
Pentru informatii suplimentare puteti contacta site-ul de prezentare al producatorului sau 
prin  telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service 
mentionata in certificatul de garantie al produsului. Garanția este acordata conform 
certificatului de garantie.Operatiunile de intretinere periodica ale aparatului achizitionat nu 
fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a 
aparatului achizitionat conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor intervenita 
in timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu 
afecteaza functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati. Costul consumabilelor, a 
manoperei de inlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site -ul de 
comercializare al produsului vor fi transmise de catre unitatea service mai sus 
mentionata la cerere. 
 

Informare despre Garantie 
 

Produsele comercializate beneficiaza de garantia de conformitate legala mentionata in  
certificatul de garantie in mod explicit. Garantia de conformitate si  durata medie de utilizare 
este de 24 luni pentru persoane fizice si de 12 luni pentru produsul achizitionat de catre 
persoane juridice. Drepturile legale conferite consumatorilor persoane fizice prin lege nu 
sunt limitate prin prezenta informare. Certificatul de garantie va fi transmis pe suport durabil 
prin e-mail si, la cerere, va fi tiparit pe hartie. Pentru efectuarea reparatiilor in perioada de 
garantie va rugam sa consultati termenii si conditiile din Certificatul de garantie. Pentru a 
beneficia de garantia legala de conformitate produsul trebuie sa fie  insotit de documentele 
fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de  
accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service va rugam sa pastrati certificatul de 
garantie.  
Modalitatile de asigurare a garantiei sunt urmatoarele: repararea, inlocuirea cu un produs 
identic, sau restituirea contravalorii produsului in cazul in care nu sunt posibile primele doua 
modalitati. Asigurarea garantiei se va face in primul rand prin repararea produsului in termen de 
maxim 15 zile calendaristice in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru a facilita trimiterea 
unui produs defect catre service in vederea reparatiei va recomandam sa consultati 
sectiunea dedicata disponibila pe Website si in certificatul de garantie al produsului. 
Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice natura intervenite in urma 
interactiunii produsului achizitionat cu alte dispozitive. Aparatul nu este destinat utilizarii 
industriale in exterior, in medii cu vapori, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi 
extreme. 
Interventiile neautorizate sau utilizarea necorespunzatoare( mentionate in certificatul de 
garantie al produsului) includ fara limitare urmatoarele situatii: 
- Produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucţiunile descrise în manualul de utilizare, 
folosirea de softuri neautorizate sau proceduri nespecifice si vadit inadecvate; 
- Produsul nu a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost creat; 
- Lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau înscrisurilor de individualizare, inseriere si protectie in 
vederea impiedicarii interventiilor neautorizate aplicate de producător sau vânzător; 
- Intervenţii asupra Produselor executate de persoane neautorizate de catre importator; 
- Distrugerea componentelor(deterioarea mecanica prin rupere, torsionare, turtire, indoire, 
spargere, ciobire, crapare), desprinderea sau lipsa acestora din cauza unor socuri 
mecanice, a manipularii aparatului cu neglijenta sau prin apucarea unor componente 
electronice vadit fragile nedestinate acestui scop( ex: manipularea unui aparat electric prin 
sustinerea acestuia in aer tinut de conductorul de alimentare)  sau trantirea acestuia pe 
paviment; 
- Interventii neautorizate sau  neglijenta in utilizare care au condus la ruperea elementelor 
de cablaj , butoanelor , clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea 
unei forte disproportionate de catre utilizator;  
- Defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a operatiunilor de mentenanta – 
curatare ori de cate ori este necesar conform instructiunilor din manual. Substantele folosite 



pentru curatare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substante 
achizitionate din comert destinate curatarii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea 
acestora se recomanda pastrarea documentelor de achizitie. Se interzice utilizarea de 
detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii; 
- Greselile de instalare (lipsa impamantarii la priza sau voltaj necorespunzator, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresita a 
conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata sau orice procedura 
diferita de cele indicate in manualul de utilizare. 
- Interventiile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune; 
- Conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte  
- Deteriorările Produselor datorate incendiilor, accidentelor sau neglijenţei în utilizare, 
prezenţa urmelor de contact cu lichid sau alte substanţe, a urmelor de oxidare datorate 
folosirii în locuri cu abur sau umiditate excesivă, praf în exces, mentinerea in medii populate 
cu insecte sau alte materii organice care prolifereaza si distrug circuite electronice sau 
mecanice, depunerile excesive de par provenit de la animale de companie, resturi organice 
sau dealta natura care indica o lipsa de igienizare a aparatului 
- Defecţiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi utilizarea 
produselor în condiţii necorespunzatoare. 
-Utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de 
clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari 
disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. 
Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale 
 Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, 
concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.  
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita 
si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor 
specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului 
tehnic al unitatii service. 
În cazurile de mai sus, reparaţiile permise de producător şi posibile se vor efectua contra 
cost. 

 
 

       EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , 
respectiv  categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice ) si a  H.G. 
1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că 
acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri 
casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri 
poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza 
substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea 
corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si 
reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați 
sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.               
Nu aruncaţi niciodată aparatul în foc. Nu aşezaţi dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, 
precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizati aparatul în medii potenţial 
explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanţe chimice.  
Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace. Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm (6 inchi) 
între dispozitiv şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă. Nu utilizati 
aparatul în medii potenţial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili 
sau substanţe chimice.  
 
Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări 
 



AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni 
poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de 
utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod 
care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. 
Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, 
nu manipulati aparatul prin intermediul firului de alimentare si nu- l trantiti pe paviment. 
Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu  contactati serviciul de 
asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de 
garantie al produsului. 
Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt 
create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează 
deteriorarea componentelor și pieselor electronice. 
Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisa, 
poate cauza răniri grave . 
Nu permiteti utilizarea aparatului si substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și 
componentele electronice la îndemâna copiilor. 
 
  
 Declinarea responsabilității 
 
 Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la 
cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă 
că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există 
orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora. 
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod 
direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi 
directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse 
unor obiecte, etc., vanzatorul nu își asumă nici o răspundere. 
 Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile cauzate 
utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau apartinand unor terti si nici 
urmarilor sau consecintelor legale intervenite in urma nerespectarii legislatiei in vigoare 
privind utilizarea acestui produs sau a nerespectarii indicatiilor din manualul de utilizare.  
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile 
materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării 
sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta 
capacitatea de concentrare a utilizatorului sau in cazul îmbolnăvirilor care afectează 
capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor 
factori care diminuează capacitatea mentală. 
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudicii materiale 
și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării 
periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de catre copii sau persoane fara 
discernamant. 
În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vanzatorul își rezervă dreptul de 
explicație și revizuire finală a angajamentului.  
 
Colectarea și procesarea datelor 
 
Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul 
general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia. Ne 
rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza 
unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în 
contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, 



manipularea datelor dumneavoastra personale in scopuri absolut necesare actului de 
comert fara nici o alta utilizare si vom supraveghea atent angajatii societatii care au contact 
cu aceste date in vederea pastrarii sigure a acestora conform prevederilor legale in vigoare 
la data emiterii prezentei informari. 
 
Asigurarea activitatii de service se face de catre RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: 
RESTART SERVICE S.R.L Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 
021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro. 
 

 

 


