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Palun lugege enne kasutamist ohutusjuhised läbi.

SEADME KIRJELDUS
1. 38 mm läbimõõduga keraamilise kattega soojenev 
     hari
2. 20 mm läbimõõduga ümar seaharjastega hari
3. Võimsus 800W
4. 2 kiiruse-/temperatuurisätet + külma õhu säte
5. Lahtikeeratav tagafilter lihtsustab hooldust ja 
     pikendab seadme kasutusiga
6. Pöörlev juhe.

 

TARVIKUTE KINNITAMINE JA EEMALDAMINE
Harjade seadme korpusele kinnitamiseks seadke 
mõlema poole juhikud kohakuti ning seejärel lükake 
pooled kokku, kuni kuulete klõpsatust.
Tarviku eemaldamiseks vajutage seadme külgedel 
olevaid vabastusnuppe ja tõmmake ettevaatlikult 
tarvik ära.

KASUTAMINE 
Harjal on 3 sätet: 0 (väljalülitatud), I (madal) ja 
II (kõrge). Madal säte sobib õhukestele juustele, 
kõrge paksematele.
Külma õhu säte annab soengule kauakestva 
püsivuse.
Kasutage fööni kuivatatud, pisut niiskete ja täiesti 
lahtikammitud juustega.
Kinnitage juuksesalgud klambritega nii, et saate 
korraga töödelda ainult ühte juuksesalku. 
Alustage alumistest juuksekihtidest. Jagage juuksed 
võimalikult ühtlaselt kuni 2 cm laiusteks salkudeks. 
Tõmmake seade aeglaselt kogu juuksesalgu 
pikkuses juurtest otsteni välja.

38 MM LÄBIMÕÕDUGA SOOJENEV
KERAAMILISE KATTEGA HARI LIBISEB
IDEAALSELT LÄBI JUUSTE JA KAITSEB

NEID PAREMINI
Harjaga ühendatud föön alustab uut ajastut teie 
föönitamiskogemustes!
BaByliss'i poolt soovitatud ideaalse läbimõõduga 
hari libiseb sujuvalt läbi juuste ja muudab juuksed 
ilma takerdumata kohevamaks. Parima föönitamise 
tulemusel saate tõeliselt pehmed juuksed.
Föönist tulev kuuma õhu voog soojendab tarviku 
metallist toru. See kannab soojuse ühtlaselt juustele, 
muutes need pehmeks ja siledaks.

20 MM LÄBIMÕÕDUGA ÜMAR
SEAHARJASTEGA HARI

See suurus on eriti sobiv soengu viimistlemiseks, 
aidates väiksemaid salke paremini vormida, 
näiteks tukka, juukseotsi või peanaha lähedalt. 
Sellel on erinevaid kasutamisvõimalusi ka vastavalt 
juuste pikkusele:
- lühikeste juustega saab seda kasutada rõhtsalt 
   kerge ja loomuliku, sisse- või väljapoole pööratud 
   otstega föönisoengu tegemiseks;
- püstiselt saab selle abil pikkade juuste otsi 
   spiraallokkidena koolutada.

HOOLDUS
•  Enne puhastamist või hoiule panemist võtke 

seadme toitepistik pistikupesast välja ja laske 
seadmel täielikult jahtuda.

•  Harju on soovitatav regulaarselt puhastada, 
et vältida neile juuksekarvade, soenguvahendite 
vms kogunemist. Harju saab juuksekarvadest 
puhastada kammi abi. Puhastage plast- ja 
keraamilisi pindu kuiva või vaid veidi niiske lapiga.

EESTI

BABYLISS
99 avenue Aristide Briand

92120 Montrouge
Prantsusmaa

www.babyliss.com
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Valmistatud Hiinas

800 W – Airstyle

KERAAMILINE
Kohev ja sile föönisoeng

vatti


