
2. Instrucţiuni de siguranţă
Utilizare corespunzătoare
Placa de îndreptat părul se va utiliza în exclusivitate pentru îndreptarea şi 
coafarea părului uman. Placa se va utiliza numai pentru păr uscat.
Aparatul a fost conceput pentru uz personal şi nu pentru scop comercial.
Aparatul poate fi folosit numai în spaţii închise.

Utilizări greşite previzibile
Placa nu se va utiliza pentru păr artificial sau de animale. Nu uscaţi obiecte 
cu placa de îndreptat părul!

Instrucţiuni pentru o funcţionare sigură
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani şi de persoane 

cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane 
fără experienţă şi/sau fără cunoştinţe speciale, numai în cazurile în care 
aceste persoane sunt supravegheate sau dacă acestea au primit instrucţi-
unile necesare pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi au înţeles 
riscurile la care se expun. 

• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. 
• Aparatul nu trebuie curăţat şi întreţinut de copii fără ca aceştia să fie 

supravegheaţi.
• Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor.
• Dacă utilizaţi aparatul într-o cameră de baie, trebuie scos ştecărul din 

priză după utilizarea aparatului, deoarece apropierea de apă constituie un 
pericol, chiar dacă aparatul este oprit.

• Pentru protecţie suplimentară este recomandată instalarea unui di-
spozitiv de protecţie contra curenţilor vagabonzi (FI/RCD) cu un curent 
de declanşare dimensionat de maximum 30 mA în circuit. Dacă aveţi 
întrebări sau nelămuriri apelaţi la instalatorul electric. Montarea trebuie 
efectuată de către un electrician specialist.

PERICOL pentru copii
• Ambalajul nu este o jucărie pentru copii. 

Nu lăsaţi copiii să se joace cu pungile din plastic. 
Pericol de sufocare.

PERICOL de electrocutare prin umezeală
• Nu folosiţi acest aparat în apropierea căzilor de baie, a duşurilor, 

a lavoarelor sau a altor recipiente care conţin apă.
• Nu aşezaţi aparatul niciodată în aşa fel, încât acesta să poată 

cădea în apa conectat la reţeaua de curent electric.
• Protejaţi aparatul de umiditate, picături sau jeturi de apă.
• Nu atingeţi aparatul dacă aveţi mâinile ude.
• Nu utilizaţi placa atunci când părul este ud.
• Placa, cablul şi ştecărul acesteia nu vor fi scufundate în apă sau alte 

lichide şi nu se vor clăti sub jet de apă. 
• Dacă, totuşi, se întâmplă ca aparatul să fie scufundat în apă, scoateţi ime-

diat ştecherul, după care scoateţi aparatul din apă. În acest caz, nu mai 
utilizaţi aparatul, ci duceţi-l la un atelier specializat pentru a fi verificat.

• În cazul în care pătrunde apă în aparat, scoateţi imediat ştecherul din 
priză. Înainte de o nouă utilizare, duceţi aparatul la verificat.

PERICOL de electrocutare
• Nu puneţi aparatul în funcţiune în cazul în care observaţi 

deteriorări la aparat sau la cablul de curent sau în cazul în care 
aparatul a fost scăpat din mâini.

• Introduceţi ştecherul doar într-o priză instalată corespunzător, 
uşor accesibilă, a cărei tensiune corespunde cu cea indicată pe 
plăcuţa indicatoare a aparatului (tipul modelului). Priza trebuie 
să rămână uşor accesibilă şi după introducerea ştecherului.

• Cablul de curent nu trebuie deteriorat prin trecerea peste muchii ascuţite 
sau locuri fierbinţi. Nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului (pericol de 
rupere a cablului!).

• Aveţi grijă, astfel încât cablul de alimentare să nu fie prins sau strivit.
• Cablul nu trebuie să intre în contact cu suprafeţele încinse ale plăcii. 
• Pentru a scoate ştecherul din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu de 

cablu.
• Scoateţi ştecherul din priză …

 … după fiecare utilizare,
 … dacă apare o defecţiune,
 … în momentul în care nu folosiţi aparatul,
 … înainte să curăţaţi aparatul şi
 … în timpul furtunii.

• Pentru a evita punerea în pericol, nu efectuaţi modificări asupra aparatului 
sau accesoriilor. Cablul de curent nu trebuie înlocuit în regie proprie.  
Reparațiile se vor efectua doar în unități specializate de service.

PERICOL – Pericol de incendiu
• Nu lăsaţi placa nesupravegheată atunci când este alimentată  

la reţea.
• Placa nu se va acoperi niciodată şi nu se va aşeza pe lucruri moi (de ex. 

prosoape). Atunci când placa este conectată la reţea/sau este fierbinte, se 
va depozita pe o suprafaţă solidă, netedă, rezistentă la căldură.

• Nu utilizaţi niciodată benzină, alcool sau alte materiale inflamabile de 
curăţare.

• Atunci când utilizaţi produse de styling, trebuie să respectaţi instrucţiunile 
producătorului.

• Nu utilizaţi prelungitoare.

PERICOL de provocare de arsuri
• Nu atingeţi plăcile de îndreptare fierbinţi şi suprafeţele fierbinţi 

ale carcasei. Placa se va ţine numai de suprafeţele de prindere.
• Nu se va apropia placa de pielea capului, cefei şi obrazului. 
• Placa trebuie să fie complet răcită înainte de a fi curăţată sau pusă la loc.

AVERTIZARE împotriva accidentelor
• Cablul trebuie poziţionat în aşa fel încât nimeni să nu se împie-

dice de el sau să calce pe el!

AVERTIZARE împotriva deteriorării părului
• Pentru a evita deteriorarea părului, de exemplu rupere …

 … nu rămâneţi cu placa în acelaşi loc pe păr decât câteva secunde
 … nu întindeţi prea des părul platinat, oxigenat sau vopsit.

ATENŢIE! Daunelor materiale
• Nu depozitaţi placa pe suprafeţe fierbinţi (de ex. plăcile maşi-

nilor de gătit) sau în apropierea surselor de căldură sau lângă 
foc deschis

• Nu utilizaţi mijloace de curăţare ascuţite sau care pot cauza zgârieturi
• Nu expuneţi placa la temperaturi sub –10 °C sau la peste +40 °C.

3. Utilizare

AVERTIZARE! Placa se va utiliza numai pentru păr uscat.
OBSERVAŢIE: Înainte de prima utilizare, placa se va porni pentru câte-
va minute. În acest timp placa poate emana un miros uşor. Acesta nu prezintă 
importanţă şi apare numai la prima utilizare. Spaţiul în care utilizaţi placa trebuie 
să fie bine aerisit.
• Evaluaţi corect calitatea părului dvs.: părul fin sau deteriorat reacţionează 

mai rapid decât părul mai gros, sănătos.
• Cu cât şuviţele pe care le îndreptaţi sunt mai subţiri cu atât este mai 

intens efectul de styling.

Pornire şi încălzire
1. Demontaţi capacul de protecţie.
2. Puneţi placa pe o suprafaţă rezistentă la căldură.
3. Cuplaţi placa la o priză uşor accesibilă.
4. Pentru pornire, comutaţi butonul de pornire în poziţia ON.  

LED-ul de control se aprinde roşu.

Îndreptarea părului
1. Uscaţi părul.
2. Pieptănaţi bine părul.
3. Separaţi o şuviţă şi pieptănaţi-o până se întinde.
4. Introduceţi şuviţa de la rădăcină între plăcile de îndreptat.  

Aveţi grijă să păstraţi o distanţă suficientă faţă de pielea capului!
5. Îndreptaţi uniform părul de la rădăcină către vârful şuviţei,  

dar nu rămâneţi în acelaşi loc prea mult timp.
6. Îndreptaţi astfel tot pârul, şuviţă cu şuviţă.

Oprire şi răcire
1. Pentru a opri placa, comutaţi butonul de pornit/oprit în poziţia OFF. 

LED-ul de control se stinge.
2. Scoateţi ştecărul din priză
3. Lăsaţi placa să se răcească complet, înainte de a o curăţa sau pune la 

locul ei.
4. Apăsaţi plăcile de întins părul una în cealaltă şi împingeţi capacul de 

protecţie deasupra.

• Înainte de prima punere în funcţiune, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni  
de utilizare şi respectaţi în special instrucţiunile de siguranţă!

• Aparatul va fi utilizat numai în conformitate cu aceste instrucţiuni.
• Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare.
• În cazul în care veţi preda acest aparat altei persoane, vă rugăm să-i 

înmânaţi şi aceste instrucţiuni de utilizare. 

Placă mini de întins părul

Instrucţiuni de utilizare
� Român
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4. Curăţarea

PERICOL! 
• Înainte de a curăţa placa, trebuie să o deconectaţi de la curent 

şi să o lăsaţi să se răcească.
• Nu utilizaţi mijloace de curăţare ascuţite sau care pot cauza zgârieturi.
• Nu utilizaţi niciodată benzină, alcool sau alte materiale inflamabile de 

curăţare.

• Carcasa plăcii de îndreptat părul şi suprafeţele plăcilor se vor curăţa cu o 
cârpă uşor umezită, după care se vor şterge până se usucă.

5. Date tehnice

Cod articol 9263041

Tensiunea reţelei 110 V–240 V ~ 50 Hz / 60 Hz

Clasa de protecţie  II

Putere 25 W

Gama de temperaturi max. 160 °C

Temperatura mediului înconjurător –10 °C până la +40 °C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice şi optice la aparat în 
scopul îmbunătăţirii produsului.

6. Declaraţie de conformitate
În conformitate cu Directivele europene, a fost ataşat marcajul CE.

Declaraţia de conformitate se găseşte la societatea care a adus 
produsul pe piaţă: 
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29 
85737 Ismaning bei München · GERMANIA
Aceasta nu este o adresă de service. 

7. Îndepărtarea deşeurilor
Simbolul alăturat indică faptul că acest produs trebuie îndepărtat 
în Uniunea Europeană în sistemul de colectare separată a deşeuri-
lor. Acest lucru este valabil pentru produsul în sine şi pentru toate 
piesele componente prevăzute cu acest simbol. Produsele marcate 
nu vor fi împreună cu deşeurile menajere. Acestea trebuie predate 
la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice şi 
electronice.

Ambalaj  
Dacă doriţi să îndepărtaţi ambalajul, vă rugăm să respectaţi pre-
vederile privind protecţia mediului din ţara dvs.

Black (K 60)

Produs pentru Aquarius Deutschland GmbH

1. Prezentare generală / Componentele livrate

1

2
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OBSERVAŢIE: verificaţi ca aparatul să nu fie deteriorat

1 Suprafaţă de prindere (superioară)
2 Cablu cu ştecăr pentru alimentarea  

de la reţea şi sistem de descărcare  
de tracţiune

3 Comutator pornit / oprit

4 LED roşu de verificare pentru 
alimentarea de la reţea

5 Plăci de îndreptare a părului  
cu strat ceramic

6 Capac de protecţie

Accesorii: placă de întins părul cu capac de protecţie, instrucţiuni de utilizare

Simbolurile de avertizare din prezentele instrucţiuni
Dacă este necesar, se vor folosi următoarele simboluri de avertizare în 
instrucţiunile de utilizare:

PERICOL! Grad crescut de risc: Nerespectarea atenţionării  
poate provoca vătămare corporală şi poate pune în pericol viaţa 
utilizatorului.
AVERTIZARE! Grad mediu de risc: Nerespectarea avertizării poate 
provoca răniri sau pagube materiale importante.

ATENŢIE: Grad scăzut de risc: Nerespectarea atenţionării poate 
provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

OBSERVAŢIE: Situaţii normale şi speciale care trebuie respectate în timpul 
manipulării aparatului. 


