
• Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть 
ковзаючим рухом щітку на плойку. Відділіть пасмо волосся, на-
крутіть навколо щітки і, потримав секунд 15, обережно розкрутіть. 
Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолонути. 

З’ємна спіраль
Для отримання крутих, ярко виражених локонів використайте з’ємну 
спіраль у поєднанні з плойкою 19 мм. 

• Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть 
ковзаючим рухом спіраль на плойку. 

• Відокремте пасмо волосся шириною близько 2-3 см і обережно на-
крутіть її на спіраль; почекав секунд 15, обережно розкрутіть пасмо.  

• Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолонути. 

Щіпці для розгладжування/завивки
Як користуватися пластинами для розгладжування волосся. 

• Пластинами для розгладжування волосся слід користуватися на 
сухому волоссі, відокремлюючи невеликі пасма. Утримуйте па-
смо волосся в натягнутому положенні і, починаючи від коренів, 
ковзаючим рухом пересувайте розгладжувальні пластини уздовж 
пасма. Ваші рухи повинні бути м’якими, щоб не утворилися залами 
посеред пасм.  

• Щоб пом’якшити і приборкати в’юнке волосся, користуйтеся при-
ладом для розгладжування волосся на певній відстані від коренів, 
залишаючи завитки, які допоможуть зберегти об’єм зачіски. Вкла-
даючи волосся таким чином, пересувайте прилад для розгладжу-
вання, слідуючи природній формі зачіски.   

Як користуватися пластинами для гофрування чи для укладання 
волосся в з-х вимірах. 

• Працюйте тільки з сухим волоссям. Відокремте пасмо волосся 
і розташуйте її між пластинами, потім закрийте прилад. Злегка 
стискаючи, потримайте прилад у закритому положенні близько 15 
секунд. Відпустіть пасмо, пересуньте прилад далі, орієнтуючись 
на останній слід від пластин. Прилад слід завжди пересувати у 
напрямку від коренів до кінчиків волосся. 

Увага! У процесі користування пластинами можлива поява диму. Це 
може бути викликано випаровуванням шкіряного жиру чи залишків 
засобів для догляду за волоссям (догляд без ополіскування, лак, 
…), або випаровуванням вологи, яка міститься у волосяній тканині. 

ДОГЛЯД
Відімкнений від мережі і прилад, що охолонув, можна протерти 
вологою ганчіркою. Перш ніж знову ввімкнути прилад у мережу, 
впевніться у тому, що він повністю висохнув.

УКРАЇНСЬКА 

MS21E
Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами безпеки, перш ніж 
користуватися приладом. 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Перемикач ввім./вимк.

2. Кнопка «release» (розблокування)

3. Плойки 19 мм і 32 мм

4. З’ємна щітка і спіраль 19 мм

5. Щипці для розгладжування/завивки

6. Пластини для розгладжування /гофрирування

7. Пластини 3D для укладання хвилями в 3-х вимірах

8. Чохол

9. 3 затискачі, які полегшують укладання волосся, дозволяє роз-
ділити волосся на ділянки.

10. 12 шпильок, щоб допомогти вам в створені зачісок вашої мрії. 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Перш ніж зняти чи надягти насадку, впевніться в тому, що прилад 
вимкнений і його елементи достатньо охололи. 

Щоб закріпити аксесуар, надягніть його на металевий штир у 
ручці приладу, натисніть на кнопку «release», розташовану збо-
ку ручки, насадіть аксесуар до упору і потім відпустіть кнопку. 

Щоб зняти насадку, візьміть прилад за ручку, натисніть на кнопку 
«release» (розблокування), розташовану збоку, і акуратно зніміть 
аксесуар. Щоб змінити пластини щипців для розгладжування/
завивки, візьміться за їх ізолюючий наконечник і ковзаючим 
рухом вставте у передбачені для цього пази, до клацання. Кожен 
раз, замінюючи насадку, впевніться у тому, що верхня і нижня 
пластини відповідають одна одній. Щоб зняти пластини, візь-
міться за їх ізолюючий наконечник, натисніть на дві маленькі 
кнопки з обох боків наконечника і зніміть пластини з щипців 
для розгладжування/завивки. Ввімкніть прилад у мережу і пе-
ремістіть у положення « I ». При цьому загориться світловий 
датчик функціонування приладу. Дайте приладу нагрітися на 
протязі кількох хвилин. У процесі користування приладом не 
торкайтеся до пластин чи нагрівальним елементам.

Плойки для завивки
• Перед тим, як завити волосся, розчешіть їх і розділіть на рівно-

мірні пасма. Натисніть на важіль плойки, помістіть кінчик пасма 
волосся між щипцями і круглим нагрівальним елементом. 

• Накрутіть волосся навколо плойки, піднімаючись від кінчиків 
волосся до то місця, звідки, на вашу думку, повинні починатися 
локони; будьте обережні, щоб плойка не торкалася до шкіря-
ного покриву голови. Утримуйте плойку у цьому положенні  
10-15 секунд.

• Щоб витягти плойку з волосся, натисніть на важіль розкрийте 
щипці. Щоб зафіксувати локон, почекайте, доки волосся пов-
ністю охолоне, перш ніж розчесати їх гребінцем чи щіткою.  

З’ємна щітка
Щоб отримати більш м’які локони чи укладку, використайте 

з’ємну щітку у поєднанні з плойкою диаметром 19 мм.

Щітка-щипці з насадками
Виробник: BaByliss SA

99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція

Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

Made in China
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MS21E
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопас-
ности, прежде чем воспользоваться аппаратом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Переключатель вкл./выкл.

2. Кнопка «release» (разблокирование)

3. Плойки 19 мм и 32 мм

4. Съемная щетка и спираль 19 мм

5. Щипцы для разглаживания/завивки 

6. Пластины для разглаживания/гофрирования

7. Пластины 3D для укладки волнами в 3-х измерениях 

8. Чехол

9.  3 зажима, облегчающих укладку волос, позволят разделить волос 
на участки.

10.  12 шпилек, чтобы помочь вам в создании причесок вашей мечты.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Прежде чем снять или надеть насадку, убедитесь в том, что аппарат 
выключен и его элементы достаточно остыли.

Чтобы закрепить аксессуар, наденьте его на металлический штырь в 
ручке аппарата, нажмите на кнопку «release», расположенную сбоку 
ручки, насадите аксессуар до упора и затем отпустите кнопку.

Чтобы снять насадку, возьмите аппарат за ручку, нажмите на кнопку 
«release» (разблокирование), расположенную сбоку,  и аккуратно 
снимите аксессуар. 

Чтобы сменить пластины щипцов для разглаживания/завивки, возь-
митесь за их изолирующий наконечник и скользящим движением 
вставьте в предусмотренные для этого пазы, до щелчка. Каждый 
раз, заменяя насадку, удостоверьтесь в том, что верхняя и нижняя 
пластины соответствуют друг другу. Чтобы снять пластины, возьми-
тесь за их изолирующий наконечник, нажмите на две маленькие 
кнопки с обеих сторон наконечника и снимите пластины со щипцов 
для разглаживания/завивки.

Включите аппарат в сеть и переместите переключатель в положе-
ние « I ». При этом загорится световой датчик функционирования 
аппарата. Дайте аппарату нагреться в течение нескольких минут. В 
процессе пользования аппаратом не притрагивайтесь к пластинам 
или нагревательным элементам.

Плойки для завивки
•  Перед тем, как завить волосы, расчешите их и разделите на равно-

мерные пряди. Нажмите на рычажок плойки, поместите кончик пря-
ди волос между щипцами и круглым нагревательным элементом.

•  Накрутите волосы вокруг плойки, поднимаясь от кончиков волос до 
того места, откуда, по вашему мнению,  должны начаться локоны; 
будьте осторожны, чтобы плойка не прикасалась к кожному покро-
ву головы. Удерживайте плойку в данном положении 10-15 секунд.

•  Чтобы извлечь плойку из волос, нажмите на рычажок и раскройте 
щипцы.  Чтобы «зафиксировать» локон, подождите, пока волосы 
полностью остынут, прежде чем расчесать их гребнем или щеткой.

Съемная щетка
Чтобы получить более мягкие локоны или укладку, воспользуйтесь 
съемной шеткой в сочетании с плойкой диаметром 19 мм.

Щетка-щипцы с насадками
Производитель: BaByliss SA

99 Авеню Аристид Бриан BP72
92120, Монруж, Франция

Сделано в Китае
Дата производства: см. на товаре

•  Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите 
скользящим движением щетку на плойку. Отделите прядь во-
лос, накрутите вокруг щетки и, подождав секунд 15, осторожно 
раскрутите. Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

Съемная спираль
Для получения крутых, ярко выраженных локонов воспользуй-
тесь съемной спиралью в сочетании с плойкой 19 мм.

•  Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите 
скользящим движением спираль на плойку. 

•  Отделите прядь волос шириной около 2-3 см и аккуратно на-
крутите ее на спираль; подождав секунд 15, осторожно рас-
крутите прядь. 

•  Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

Щипцы для разглаживания/завивки
Как пользоваться пластинами для разглаживания волос

•  Пластинами для разглаживания волос следует пользоваться на 
сухих волосах, отделяя небольшие пряди. Удерживайте прядь 
волос в натянутом положении и, начиная от корней, сколь-
зящим движением передвигайте разглаживающие пластины 
вдоль пряди. Ваши движения должны быть мягкими, чтобы 
не образовались заломы посреди пряди.

•  Чтобы смягчить и укротить вьющиеся волосы, пользуйтесь 
аппаратом для разглаживания волос на определенном рассто-
янии от корней, оставляя завитки, которые помогут сохранить 
объем прически. Укладывая волосы подобным образом, пе-
редвигайте аппарат для разглаживания, следуя естественной 
форме прически.

Как пользоваться пластинами для гофрирования или для уклад-
ки волос в 3-х измерениях

•  Работайте только с сухими волосами. Отделите прядь волос и 
расположите ее между пластинами, затем закройте аппарат. 
Слегка сжимая, подержите аппарат в закрытом положении 
около 15 секунд. Отпустите прядь, передвиньте аппарат дальше, 
ориентируясь на последний след от пластин. Аппарат следует 
всегда передвигать по направлению от корней к кончикам 
волос.

Внимание! В процессе пользования пластинами возможно по-
явление дыма. Это может быть вызвано испарением кожного 
жира или остатков средств для ухода за волосами (уход без 
ополаскивания, лак, ...), либо испарением влаги, содержащейся 
в волосяной ткани.

УХОД
Отключенный от сети и остывший аппарат можно протереть 
влажной тряпочкой. Прежде чем вновь включить аппарат в сеть, 
убедитесь в том, что он полностью высох.
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