
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

PLACĂ DE PĂR CU ABURI STEAMSILK 

 
PACHETUL INCLUDE: 

1x Placă de păr cu aburi 

 

SPECIFICAȚII: 

• Tipul plăcii: Placă de Îndreptat Părul cu Aburi din ceramică 

• Dublă utilizare: Uscat și Umed; Placă de îndreptat & Ondulator 

• Încălzitor: PTC 

• Voltaj: 110-220 V 

• Putere: 55 W 

• Oprire automată: 60 minute 

• 2 Niveluri de setare a aburului: Mediu și Ridicat 

• 6 Niveluri de setare a căldurii: 180-230 °C 

 
 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

 

UMPLEREA REZERVORULUI: 

1. Scoate rezervorul din partea de sus a aparatului, folosind butonul, așa 
cum se arată mai jos. 

2. Umple-l cu apă, preferabil distilată (după ridicarea capacului mic alb 
de cauciuc), folosind paharul dozator furnizat. 

3. Pune la loc rezervorul, și asigură-te că este bine închis și poziționat 
corect. 

4. Verifică dacă mâinile și exteriorul rezervorului sunt uscate complet. 
5. Dacă rezervorul trebuie umplut din nou în timpul funcționării, 

deconectează aparatul de la priză și așteaptă până ce se răcește. 
6. Nu deschide niciodată rezervorul când aparatul este fierbinte. 
7. Respectă un timp de încălzire de 2-3 minute înainte de a utiliza funcția 

cu abur. 
 

 
UTILIZEAZĂ FĂRĂ ABUR 

1. Spală-ți părul și asigură-te că este uscat. Efectul de netezire va fi mai 
bun dacă părul este curat. 

2. Piaptănă-te bine și îndepărtează eventualele noduri. 
3. Ai grijă să nu pui prea mult păr între plăci. 
4. Conectează produsul și apasă butonul ON / OFF. 
5. Produsul începe să se încălzească, ledul de funcționare va începe să 

clipească și se va stinge când se atinge temperatura selectată. 
6. Folosește tasta+/- pentru a seta temperatura adecvată. 
7. În general, se recomandă să alegi o temperatură mai mică (180° C) 

pentru părul subțire, decolorat și/sau sensibil și o temperatură mai 
mare (230° C) pentru părul creț, des și/sau dificil de pieptănat. 



8. Continuă să netezești fiecare strat de păr separat, pe care l-ai 
despărțit anterior. Începe de la rădăcini și continuă spre vârfuri fără 
oprire, pentru a evita arderea părului. 

9. Se recomandă ca părul să fie răcit înainte de a-l pieptăna, pentru a nu 
compromite rezultatul. 

10. Când ai terminat, oprește aparatul folosind butonul ON / OFF și 
deconectează-l. 

 
UTILIZEAZĂ CU ABURI 

1. Asigură-te că rezervorul este plin. 
2. Activează funcția cu abur de la comutatorul corespunzător. 
3. Continuă așa cum e descris în “UTILIZEAZĂ FĂRĂ ABURI”. 

 

 
 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE  

• Deconectează aparatul și lasă-l să se răcească complet. 
• Golește întotdeauna rezervorul după fiecare utilizare. 
• 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. 

• Utilizează de preferință apă distilată pentru a umple rezervorul. 
Dacă nu, deconectează periodic aparatul. 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
 

• Nu deschide niciodată rezervorul când aparatul este fierbinte. 

• Respectă un timp de încălzire de 2-3 minute înainte de a utiliza 
funcția cu abur. 

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

• Ai grijă să nu direcționezi aburul către piele, pentru a evita riscul 
de arsuri. 

• 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”. 

 


