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POLSKI 

Temperatura Rodzaj włosów

(I) : 210°C Włosy cienkie, rozjaśniane i/lub 
wrażliwe

(II) : 230°C Włosy normalne, gęste
falowane, kręcone i/lub farbowane

Dzięki Curl Secret firmy BaByliss w przyjemny sposób uzyskasz 
piękne loki o wyjątkowej trwałości. Bez monotonnych manipulacji, 
bez zbędnych ruchów, lokówka Curl Secret modeluje loki przy 
użyciu automatycznego mechanizmu.

Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa. 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Powłoka ceramiczna
2. Szybkie nagrzewanie (maks. 230 °C)
3. Przełącznik 0-I-II: 2 poziomy temperatury - 210 °C (I) - 230 °C (II)
4.  3 ustawienia czasu nagrzewania (8, 10 i 12 sekund) z 

potwierdzającym sygnałem dźwiękowym, aby uzyskać różne 
rodzaje loków

5. Kontrolka pracy (LED)
6. Wyłączanie automatyczne
7. Przewód obrotowy
8. Narzędzie do czyszczenia

OBSŁUGA
•  Podłączyć urządzenie do prądu, a następnie włączyć wybierając 

odpowiednią temperaturę za pomocą przełącznika 0-I-II. Patrz 
tabela poniżej:

• Kontrolka zapala się i miga.
•  Kontrolka przestaje migać gdy wybrana temperatura zostanie 

osiągnięta. Urządzenie jest gotowe do pracy; kontrolka pozostanie 
zapalona.

•  Wybierz czas nagrzewania, w zależności od planowanego efektu. 
Aby uzyskać lżejsze loki, wybierz minimalny czas nagrzewania. Aby 
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Czas trwania Sygnał 
dźwiękowy Efekt

 8 8 sekund 3 sygnały Falowanie

10 10 sekund 4 sygnały Loki elastyczne

12 12 sekund 5 sygnały Loki zwarte

uzyskać loki bardziej zwarte, wybierz maksymalny czas. Zakres 
temperatur podaje poniższa tabela:

• Upewnij się, czy włosy są czyste, suche i dokładnie rozczesane.
•  Podnieść włosy na górze głowy i zepnij spinką. Rozpocznij 

modelowanie od włosów na dole głowy.
•  Oddziel kosmyk włosów o szerokości maksymalnie 3 cm. Rozczesz 

go grzebieniem.
•  Ustaw urządzenie na kosmyku włosów, cylindrem skierowanym do 

głowy (RYS. 1, 2).
•  Kosmyk włosów należy trzymać prosto i umieścić go w środku 

urządzenia pomiędzy dwoma uchwytami.
•  Gdy urządzenie jest w odpowiednim miejscu, zamknij uchwyty 

urządzenia, aby umożliwić automatyczne chwycenie kosmyka.
Uwaga: Jeżeli będziesz nadal trzymać ręką końcówkę kosmyka 
włosów, to po zamknięciu uchwytów urządzenie zatrzyma się 
i włączy się sygnał dźwiękowy (bip), proszący o zwolnienie 
uścisku (RYS. 3, 4). 
Jeżeli kosmyk włosów jest zbyt szeroki (ponad 3 cm) lub jeżeli 
kosmyk jest nieprawidłowo umieszczony w środku urządzenia, 
urządzenie zatrzyma się i włączy się sygnał dźwiękowy (bip) 
informujący o błędzie. Mechanizm ten pozwala uniknąć 
splątania włosów.
•  Przytrzymać urządzenie w tej samej pozycji, aż do włączenia się 

sygnału dźwiękowego (po 3, 4 lub 5 sygnałach, w zależności od 
wybranego ustawienia, patrz tabela powyżej).

•  Następnie otworzyć urządzenie zwalniając uchwyty i delikatnie 
wyjąć lok z urządzenia. Nie ciągnąć za urządzenie, aby wyjąć 
kosmyk. Straci on wygląd loka (RYS. 5).

•  Poczekać na ostygnięcie włosów przed modelowaniem i czesaniem 
loków.

•  Kontynuuj tę czynność na pozostałych włosach, aż do utworzenia 
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odpowiedniej liczby loków.
UWAGA: Urządzenie wyposażone jest w mechanizm 
automatyczny tworzący loki na zmianę raz w jednym kierunku, 
a następnie w przeciwnym, aby uzyskać bardziej naturalny 
rezultat (RYS. 6).
•  Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka 

elektrycznego. Pozostawić do wystygnięcia przed schowaniem.

Tryb czuwania
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ponad 20 minut, 
temperatura urządzenia zostanie automatycznie obniżona do 50°C. 
Aby ponownie użyć urządzenie po upływie tego czasu, wystarczy 
ścisnąć uchwyty urządzenia i puścić. Urządzenie przywróci 
ustawioną temperaturę. 

Wyłączanie automatyczne
Jeżeli urządzenie jest włączone przez ponad 60 minut, wyłączy się 
automatycznie. Aby ponownie skorzystać z urządzenia po upływie 
tego czasu należy ustawić przełącznik w odpowiednim położeniu, 
aby ponownie włączyć urządzenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Aby zapobiec nagromadzaniu się środków do pielęgnacji włosów, 
które mogą zakłócać prawidłowe działanie urządzenia, należy 
regularnie czyścić urządzenie dołączonym czyścikiem.
• Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone z prądu i ostudzone.
•  Powoli zanurz czyścik w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego 

mydła. 
•  Włóż czyścik do wnęki tworzonej przez urządzenie i cylinder (RYS. 7).
•  Wykonaj kilka obrotów za pomocą czyścika wokół cylindra, a 

następnie zbierz wszystkie ślady środków do pielęgnacji włosów 
(RYS. 8).

• Następnie wyciągnij czyścik z wnęki.
• Urządzenie musi być całkowicie suche przed ponownym użyciem.
•  Czyścik może być używany wielokrotnie. Wystarczy zdjąć 

filcową gąbkę, wypłukać ją w wodzie z mydłem i wysuszyć przed 
ponownym użyciem. 

Korpus urządzenia można umyć wilgotną szmatką, po odłączeniu 
i ostudzeniu urządzenia. Upewnić się, czy urządzenie jest zupełnie 
suche przed ponownym podłączeniem do prądu.
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