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ahonnan a hullámnaak (fürtnek)
kezdődnie kell, vigyázva arra, hogy
a vas ne érintse meg a fejbőrt. Tartsa a vasat egy pár másodpercig a
hajon, a hajszálak természete és haj
hosszának függvényében. Tekerje
le a tincset amikor a haj érintése
meleg (nem forró). Még szorosabb
és rugalmasabb fürtök kialakítására, tekerjen fel kisebb hajtincseket.
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készítéséhez, nagyobb hajtincseket
használjon.
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megnyomva nyissa szét a csipeszt.
A göndörítés „rögzítéséhez” várja
meg, míg a haja lehűl, mielőtt kikefélné, vagy kifésülné.

MAGYAR
BABYLISS KERÁMIA
HAJSÜTŐVAS
A BaByliss kerámia hajsütővasa ráhúzható kefével kombinálható, így
minden hajtípus számára maximális
lehetőséget nyújt a frizura-készítéshez.
&[FOLÓWàM FHZ CFÏQÓUFUU UBSUØWBM JT
fel van szerelve, amelyre letehetjük a
készüléket használat közben,
hőszigetelt csúcsa pedig megkönynyíti a hajformázást.
HASZNÁLATI TANÁCSOK
Kapcsolja be a készüléket és helyezze a kapcsolót az 1-esre. A jelzőlámpa kigyullad. Hagyja felmelegedni
egy pár percig. Amikor a forró csövön elhelyezett hőmérséklet jelző
pont fehérré válik, a készülék elérte
az ideális hőmérsékletét. Vigyázzon
arra, hogy használat közben a forró
csövet ne érintse meg.

A kefe használata
A kefe segítségével enyhe hullámok
készíthetők és térfogat alakítható ki.
A kefe egyszerűen a melegítő csőre
csúsztatható. A kefe hajlított részének a hőmérséklet mutató pont magasságában kell lennie.
t7ÈMBTT[POT[ÏUFHZIBKUJODTFU5FLFSje fel a tincset a kefére és haladjon a
tekeréssel a gyökerek közelébe olymódon, hogy a haj szorosan érintse
a melegítő csövet. Tartsa helyben
egy pár másodpercig, majd tekerje
le óvatosan. Hagyja a hajat teljesen
lehűlni végső igazítás, fésülés előtt.
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azt óhajtja, hogy a hullám (fürt)
befele csavarodjon. Ha azt akarja,
hogy a fürt kifele tekeredjen, akkor
helyezze a kefét a hajtincs fölé.

HASZNÁLATA
Kerámia hajsütővas
t4[ÈSB[WBHZHZBLPSMBUJMBHT[ÈSB[IBjon kell használni. Ossza fel a haját
egyenletes tincsekre, és fésülje ki,
mielőtt hozzálátna a göndörítéshez. Nyomja le a csipesz emelőjét,
helyezze a hajsütővasat a hajtincs
hosszának a közepére, és ossza el
a hajat egyenletesen a csipesz és a
sütővas hengere között. Finoman
húzza fel a hajsütővasat a haj végéig.
t)FMZF[[F B DTJQFT[U B IBKUJODT GÚMÏ 
ha azt akarja, hogy a fürt befele
csavarodjon. Ha azt akarja, hogy a
haj kifele csavarodjon, helyezze a
csipeszt a hajtincs alá.
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