
Ghid de utilizare
Peria termică are 10 niveluri de temperatură cu intervale de 5 grade. Se recomandă să începeți cu 
cel mai înalt nivel de temperatură și să scădeați încet temperatura în funcție de tipul dvs. de păr.

Consultați recomandările de mai jos pentru a determina nivelul de temperatură:
• 200 º C pentru părul mai gros, cret sau ondulat
• 190 ºC pentru părul mai gros, cret sau ondulat
• 175º C pentru păr ușor cret
• 160º C pentru păr ușor ondulat
• 145 ºC pentru părul vopsit
• 130 º C pentru părul subțire

Specificații tehnice:
• Culoare: roșu - negru
• Tensiune: 110 V - 220 V
• Putere: 33 W

Dacă alegeți o temperatură scăzută, 
îndreptarea părului poate dura mai mult timp.

Opriți / porniți dispozitivul apăsând butonul                
ON / OFF timp de 3 secunde.

Instrucțiuni
• Părul trebuie uscat și pieptănat înainte de utilizare
• Introduceți aparatul în priză.
• Porniți peria și setați temperatura dorită.
• Selectați șuvița de păr pe care doriți să o îndreptați și periați încet. În acest sens, vă puteți ajuta 
ținând partea de jos a șuviței de păr.
• Pentru rezultate de lungă durată, păstrati părul curat  si folositi in prealabil, la spălat, un balsam 
de păr.
• Aparatul poate fi oprit automat după utilizare și repornit dacă este necesar.

Instrucțiuni de siguranță și avertismente:

IMPORTANT-CITIȚI
• Supravegherea adulților este necesară pentru utilizatorii sub 14 ani
• Nu folosiți peria într-un mediu umed. Depozitați și folosiți peria într-un mediu uscat.
• Nu folosiți o perie deteriorată. Evitați să vă cadă pe jos.
• Nu încercați să dezasamblați sau să reparați dispozitivul.
• Nu depozitați dispozitivul într-un mediu cald.

ATENȚIE:
• Nu folosiți aparatul lângă cadă sau altă zonă umedă.
• Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat înainte de utilizare.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
• Nu împachetați dispozitivul până când este complet rece.


