
ÎNAINTE DE FOLOSIRE

Părul trebuie să fie uscat și descâlcit.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Introduceți cablul aparatului în priză și apăsați butonul       pentru pornire.
2. Apăsați pe  + și - pentru a alege temperatura.
3. Așteptați câteva secunde ca dispozitivul să se încălzească până la temperatura dorită.
4. Pentru o eficiență mai mare, distribuiți părul în mai multe părți uniforme. Începeți cu șuvițele inferioa-

re, continuați cu cele superioare.
5. Puteți îndrepta sau ondula părul cu dispozitivul.
       a) Începeți prin a îndrepta partea superioară a părului. Luați o șuviță de păr, așezați-o între plăcile   
           fierbinți. Strângeți-le și trageți ușor dispozitivul până la vârfurile părului.
       b) Începeți să ondulați părul  din partea de sus a părului. Luați o șuviță de păr, puneți-o între plăcile  
            fierbinți. Strângeți-le, rotiți dispozitivul cu jumătate de rotație (180 °) și țineți-l în această poziție.  
            Trageți dispozitivul continuu până la vârfurile părului.
6. Repetați procesul până când ați îndreptat sau ondulat toate șuvițele de păr.
7. Apăsați butonul   pentru a opri aparatul și scoateți cablul din priza.



Eliminarea corectă a deșeurilor Simbolul încrucișat cu roți de pe produsul sau pe ambalajul său indică faptul că acest produs nu va fi 
considerat deșeuri menajere în UE. Prin asigurarea că acest produs este aruncat corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor potenți-
ale negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi, de altfel, cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestui produs. 
Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, 
vă rugăm să contactați Biroul Civic local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. 
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

• Placa StyleBuddy® poate fi folosită, curățată sau întreținută de persoane adulte. Persoanele cu abi-
lități fizice, mentale și senzoriale reduse și persoane neexperimentate ar trebui să utilizeze placa de 
păr sub îndrumarea sau în prezența unei persoane cu experiență adultă.

• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
• Nu folosiți aparatul în apropierea căzii, cabinelor de duș, bideurilor, bazinelor de înot, lavoarelor sau a 

altor zone, pe lângă apă curentă.
• Dacă folosiți aparatul în baie, deconectați-l imediat după utilizare, deoarece apa prezintă un pericol 

chiar și atunci când aparatul nu este pornit.
• Aparatul se încălzește în doar câteva secunde și poate prezenta riscul de arsuri. Aveți grijă când folo-

siți și nu folosiți placa lângă copii mici și bebeluși.
• Când aparatul este conectat la electricitate, nu-l lăsați niciodată nesupravegheat.
• Nu lăsați dispozitivul lângă obiecte inflamabile.
• Așezați întotdeauna aparatul pornit pe o suprafață curată și uscată, rezistentă la căldură.
• Aveți grijă să nu vă atingeți fața, gâtul sau capul cu nicio parte a dispozitivului.
• Nu așezați cablul de alimentare lângă suprafețele fierbinți.
• Nu folosiți accesorii care nu sunt incluse.
• Nu folosiți dispozitivul dacă observați că este deteriorat.
• Nu înfășurați și nu îndoiți cablul de alimentare în jurul aparatului. Verificați cablul în mod regulat 

pentru a se deteriora.

CURĂȚARE SI MENTENANTA

Deconectați aparatul după utilizare, răciți-l și ștergeți-l cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare 
puternici.

TIP PĂR        TEMPERATURA

SUBȚIRE, DETERIORAT 130 °C—149 °C

NORMAL, VOPSIT  149 °C—182 °C

DES, ONDULAT, CREȚ 182 °C—232 °C


