
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL & ONDULATOR 2 ÎN 1 
 

PACHETUL INCLUDE: 

1x Placă de păr cu aburi 

 

SPECIFICAȚII: 

Tip: Ondulator & Placă de păr  

Materialul plăcii de încălzire: înveliș ceramic 

Reglarea temperaturii: de la 150° C la 230° C 

Timp de încălzire: 30 s 

Putere: 40 W 

Voltaj: 100 V – 240 V 

Dimensiune produs: 22 x 4,5 cm 

Lungimea cablului de alimentare: 2 m 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

• Înainte de utilizare, asigură-te că părul este curat, uscat și fără 
încurcături. 

• Desparte părul în secțiuni înainte de coafare. Coafează mai întâi 
straturile inferioare. 

1. Conectează produsul la sursa de alimentare.  
2. Când aparatul de îndreptat este conectat la priză, dar nu e pornit, 

va apărea simbolul de blocare. Placa de îndreptat este în modul 
de așteptare. 

3. Apasă și menține apăsat butonul de pornire pentru a porni. 
4. Selectează temperatura potrivită pentru tipul tău de păr. Pentru a 

mări sau a crește temperatura, răsucește butonul de control al 
temperaturii la stânga sau la dreapta, apoi eliberează-l. Pe măsură 
ce răsucești butonul de control al temperaturii, temperatura va fi 
afișată pe afișajul pentru temperatură. 

5. IMPORTANT: Dacă nu miști din nou butonul de control al 
temperaturii timp de 5 secunde, temperatura selectată în prezent 
va fi blocată automat (simbolul de blocare L va apărea pe afișaj). 
Acest lucru se întâmplă pentru a preveni modificarea 
accidentală a temperaturii în timpul coafării. Odată blocat, 
dacă dorești să schimbi temperatura, trebuie să răsucești și să ții 
apăsat butonul de control al temperaturii fie la stânga, fie la 
dreapta și să îl ții așa timp de 2 secunde. Apoi poți schimba 
temperatura după cum dorești. 

6. Afișajul digital va înceta să clipească când produsul este gata de 
utilizare. 

TEMPERATURĂ TIP DE PĂR 

150 °C - 170 °C Păr subțire / fin, deteriorat sau 
decolorat 

170 °C - 210 °C Păr normal, sănătos 

210 °C - 230 °C Păr des și dificil de coafat 

 



ÎNDREPTARE NETEDĂ 

1. Ia o secțiune de păr de 5 cm și pune-o între plăci aproape de 
rădăcini. 

2. Închide plăcile și glisează constant pe toată lungimea părului, fără 
să te oprești. 

3. Repetă acest lucru în jurul capului. 

BUCLE ELASTICE ȘI BUCLE VALURI LEJERE 
1. Tipul de bucle depinde de dimensiunea secțiunii pe care o 

selectezi și de viteza cu care muți aparatul de-a lungul secțiunii de 
păr. 
 

STIL LĂȚIMEA SECȚIUNII VITEZA DE MIȘCARE 

Bucle elastice 2 cm Foarte încet 

Bucle valuri lejere 4 cm Încet 

 
2. Pune secțiunea selectată de păr între plăci aproape de rădăcini. 
3. Închide plăcile și ține-le închise prinzând vârfurile reci cu o 

presiune fermă. 
4. Rotește aparatul o jumătate de tură (180º), apoi menține-l în 

această poziție.  
5. Notă: Poți întoarce aparatul spre interior sau spre exterior în 

funcție de rezultatul dorit.  
6. Glisează aparatul de-a lungul părului fără să te oprești. Este 

important să menții o presiune constantă și fermă de 
prindere pe vârfurile reci în timp ce faci acest lucru .  

7. Îndepărtează aparatul și lasă bucla să prindă formă. 
8. Repetă acest pas în jurul capului pentru a crea cât de multe bucle 

dorești. 
9. Lasă părul să se răcească înainte de a o coafa în continuare. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

 

• Deconectează aparatul și lasă-l să se răcească complet. 

• Curăță plăcile cu o cârpă umedă și moale, fără detergent, abrazivi, 
solvenți sau agenți de curățare pentru a păstra calitatea optimă a 
plăcilor. Nu introdu niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța. Nu 
scrijeli plăcile. 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

• Evită orice contact între piele și suprafețele fierbinți ale 
produsului. 

• Nu utiliza aparatul în apropierea surselor și/sau recipientelor cu 
apă. 

• Ai grijă la cablul de alimentare să nu intre în contact cu părțile 
fierbinți ale produsului. 

• Așază întotdeauna produsul pe suprafețe rezistente la căldură. 
• Ține produsul departe de obiecte inflamabile (haine, prosoape...). 
• Acest produs este potrivit doar pentru păr. A nu se utiliza la peruci 

și/sau păr de animale. 
• Nu lăsa părul în placă mai mult de câteva secunde o dată, 

deoarece se poate deteriora. 
• Nu lăsa niciodată cablul de alimentare înfășurat în jurul 

produsului. 
• Lasă produsul să se răcească înainte de depozitare și/sau 

curățare. 
• Din motive de siguranță, aparatul se va opri automat după o oră 

de 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. În cazul în care observi un defect la produs, 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”. 


