
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

PLACĂ CERAMICĂ PENTRU ÎNDREPTAT 

PĂRUL 

Pachetul conține: 

 1 x placă ceramică de îndreptat părul (adaptor priză 

inclus) 

Caracteristici: 

 Încălzire rapidă (30 secunde până la 230 °C) 

 Putere: 40–60 W 

 Culoare: Negru-auriu 

 Tip: Placă de îndreptat 

ceramică, nu deteriorează 

părul 

 Plăci: Ceramice 

 Material: Aliaje de titan 

 Cablu de alimentare: 2 m 

 Tip încălzire: Super rapidă 

 Lungime: 29 cm 

 Placa: 10 x 4,5 cm 

 

 

 

 

Instrucțiuni de folosire: 

1. Desfă complet cablul de alimentare 

2. Conectează aparatul chiar înainte de a-l folosi (30-40 

secunde), deoarece plăcile se încing foarte repede. 

Temperatura maximă de 240°C este atinsă după 180 

secunde. 

3. Poți porni aparatul apăsând o dată pe buton. Setează 

temperatura cu fiecare apăsare adițională. LED-ul se 

aprinde sub temperatura selectată. 

4. Pentru îndreptarea părului, prinde o secțiune cu o 

lățime de 5 până la 8 cm și cu o grosime de aproximativ 

1,5 cm. Așază șuvița de păr între cele două plăci și 

închide-le ferm. Glisează placa cât mai aproape posibil 

de scalp, fără a-l atinge. 

5.  Se poate folosi fixativ sau ser de păr pentru a 

intensifica strălucirea. 

6. Ține plăcile strâns apropiate (prin apăsarea mânerelor). 

Menține pentru 2-3 secunde și glisează aparatul, 

îndepărtându-l de cap, spre vârful firelor de păr. 

7. Nu introdu aparatul în apă sau alte lichide, nu-l folosi în 

timpul îmbăierii, cu mâinile ude sau deasupra unei 

chiuvete pline. Dacă aparatul cade în apă, 

deconectează imediat cablul de la priză, înainte de a 

scoate aparatul din apă. 

8. Nu ține părul între plăci mai mult de 2-3 secunde. 

9. După ce o secțiune de păr a fost îndreptată, treci la 

următoarea. 

10. După utilizare, scoate din priză și lasă aparatului să se 

răcească înainte de a-l depozita. 



 

 

Curățare și mentenanță: 

o Aparatul trebuie oprit și scos din priză înainte de 

curățare. 

o Lasă aparatul să se răcească înainte de a atinge sau 

curăța corpul acestuia. 

o Curăță cu o cârpă umedă. 

o Nu folosi detergenți puternici, substanțe abrazive, 

solvenți sau agenți de curățare. Nu introdu niciodată 

aparatul în apă pentru a-l curăța. 

o Nu repara sau înlocui cablul de alimentare pe cont 

propriu, apelează întotdeauna la un reprezentant 

autorizat sau la un electrician calificat. 

 

Măsuri de siguranță: 

 

o Aparatul se încălzește foarte tare în timpul utilizării. 

Evită contactul dintre suprafața fierbinte a plăcilor și 

piele, mai ales în zona feței și gâtului. 

o Nu atinge suprafața plăcilor când aparatul este pornit 

sau imediat după ce a fost oprit. Lasă aparatul să se 

răcească cel puțin 30 de minute înainte de a-l depozita. 

o Aparatul nu trebuie niciodată depozitat cât timp este 

conectat la priză. Asigură-te întotdeauna că aparatul 

este oprit, deconectat de la priză și că s-a răcit complet 

înainte de a-l depozita. Nu înfășura niciodată cablul în 

jurul plăcilor. Nu agăța aparatul de cablul de 

alimentare. 

o Nu utiliza aparatul dacă plăcile sunt deteriorate sau 

sparte. 

o Asigură-te că aparatul este scos din priză după 

utilizare. 

 

Garanție: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 

produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 

produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, 

sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor 

fi posibile dacă se depășește termenul legal. Dacă observi un 

defect al produsului, există o perioadă de garanție de un an. 

Mai multe indicații și condiții referitoare la reclamații pot fi 

găsite pe site-ul nostru în secțiunea ”Reclamații și Schimburi”. 


