
1 
 

PERIE DE USCARE 2 ÎN 1: 

USCĂTOR DE PĂR ȘI PERIE DE COAFAT STYLOOM 

 

 

 

 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

Număr model: 5250 
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Vă mulțumim pentru achiziționarea periei dumneavoastră 2 în 1: Uscător de păr 

și perie de coafat. Acum puteți să vă uscați și să vă modelați coafura instantaneu 

fără a vă deteriora părul. Trei valori selectabile pentru temperatură asigură o 

coafare precisă în funcție de tipul și lungimea părului și asigură obținerea 

rezultatului final perfect. 

Acest manual oferă instrucțiuni de siguranță și sfaturi importante pentru 

utilizarea și îngrijirea noii dumneavoastră perii pentru uscarea părului. 

PACHETUL CONȚINE: 

1 x perie cu aer cald 

1 x manualul de instrucțiuni 

 

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE 

• Tehnologie cu turmalină pentru obținerea ionilor negativi pentru un 

păr mai sănătos 

• Corp cu greutate foarte redusă 

• Motor silențios și puternic de 1000 wați 

• Timp de uscare cu 60% mai mic 

• 3 trepte de suflare 

• Încălzitor ceramic 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

• Material: ABS, ceramică 

• Greutate: 0,60 kg 

• Tensiune de alimentare: 110V-240 V 

• Putere: 1000 W 

• Lungime cablu de alimentare: 160 cm 
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: 

Pentru a utiliza aparatul în mod corect și în siguranța, este foarte important ca 

utilizatorul să citească cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de utilizare. Vă 

rugăm să păstrați în siguranță aceste instrucțiuni pentru consultări viitoare. 

- Peria/zona cu peri va fi fierbinte, NU ATINGEȚI ACEASTĂ ZONĂ ÎN TIMP 

CE PERIA ESTE PORNITĂ. 

- Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la 

o priză. Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este 

utilizat de, sau în apropierea copiilor sau persoanelor cu anumite 

dizabilităţi. 

- Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

- Nu utilizați aparatul dacă în urma verificării vizuale constatați că o 

porțiune a acestuia este ciobită sau crăpată. 

- Nu utilizați aparatul dacă acesta este defect sau cablul acestuia este 

deteriorat. Dacă aparatul nu funcționează corect, verificați mai întâi 

ștecărul și apoi verificați dacă circuitul principal de alimentare electrică 

este pornit. Nu modificați ștecărul. Utilizați politica de schimb pentru a 

primi un aparat nou.  

- Nu utilizați NICIODATĂ aparatul în apă sau alte lichide. 

- Nu folosiți NICIODATĂ aparatul lângă cada de baie, căzi de duș pline cu 

apă, sau orice alt loc umed. Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile sau 

picioarele ude.  

- Nu încercați niciodată să scoateți un aparat electric care a căzut în apă 

sau în alt loc umed. Opriți sursa de alimentare de la întrerupătorul 

principal, apoi deconectați aparatul.  

- Nu utilizați peria pentru uscarea părului lângă doze cu aerosoli, produse 

de pulverizare sau alte articole de toaletă. 

- Aveți întotdeauna grijă să nu vă ardeți în timpul utilizării. 

- Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl utilizați. 

- Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.  

- Nu utilizați aparatul cu un convertor de tensiune. 

- Înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere, asigurați-

vă că aparatul este deconectat și complet rece. 
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- Aparatele noastre electrice dispun de o priză integrată GFCI. În cazul în 

care aparatul nu pornește, verificaţi atât butonul de resetare GFCI, cât şi 

ștecărul DFCI.  

- Nu utilizați NICIODATĂ aparatul fără filtrul posterior.  

- Nu blocați NICIODATĂ orificiul de aer al aparatului și nu amplasați 

NICIODATĂ aparatul în apropierea sau pe o suprafață moale, care poate 

bloca orificiile.  

- Nu folosiți NICIODATĂ un aparat electric care a fost lăsat în aer liber sau 

scufundat în apă. 

- Nu direcționați niciodată aerul fierbinte spre ochi. 

- Dacă peria de uscare este echipată cu accesorii, vă rugăm să lăsați peria 

și accesoriile să se răcească înainte montarea sau demontarea pe/ de pe 

perie a accesoriilor.  

- Nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru orice daune cauzate de 

nerespectarea acestor instrucțiuni sau orice altă utilizare sau manipulare 

necorespunzătoare. 

 

COMPONENTELE APARATULUI 

 

 

 

 

 

1. Vârf rece  

2. Cap de perie nedetașabil 

3. Orificii inovatoare de aer 

4. Design ergonomic cu greutate 

redusă 

5. Reglarea termică multiplă 

6. Cablu profesional pivotant 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

• Înainte de a conecta verificați tensiunea de pe eticheta cu caracteristici 

tehnice pentru a vă asigura că aceasta corespunde tensiunii din instalația 

dumneavoastră.  

• Peria dumneavoastră poate funcționa cu trei trepte de viteză: scăzută, 

medie și ridicată. Ca și recomandare generală, utilizați treapta de viteză 

ridicată pentru uscarea brută a părului mai gros, și treapta de viteză 

medie pentru un control mai fin și mai precis atunci când coafați. 

Treapta de viteză scăzută poate fi utilizată la sfârșit pentru a definitiva 

coafura. 

• Atunci când uscați părul, începeți din partea din spate a capului și 

progresați către partea din față.  

• NU concentrați fluxul de aer într-o anumită zonă pentru o perioadă mai 

lungă de timp.  

• AVERTISMENT PENTRU UTILIZARE: începeți cu temperatura cea mai 

scăzută, pentru a testa temperatura potrivită pentru scalpul 

dumneavoastră. 

• NOTĂ: la prima utilizare, în primele câteva minute este posibil să 

observați fum și un miros ușor, acesta este un fenomen normal și va 

dispărea rapid.  

UTILIZARE:  

1. Uscați părul cu un prosop. 

2. Separați părul, cu ajutorul clemelor 

de păr, în secțiuni ușor de gestionat. 

3. Pentru șuvițe netede, plasați peria 

aproape de rădăcini și periați spre 

capete. 

4. Pentru a evita supraîncălzirea 

produsului, vă rugăm să porniţi mai 

întâi cu temperatura scăzută pentru 

a testa temperatura potrivită pentru 

scalpul dumneavoastră. 
5. Din motive de igienă, utilizați peria 

pe păr uscat. 

6. Nu clătiți niciodată peria sub apă.  
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SFATURI PENTRU COAFARE: 

Pentru a usca părul mai repede: uscați-vă părul cu un prosop pentru a îndepărta 

excesul de apă, apoi, pentru cele mai bune rezultate, pieptănați părul umed cu 

un pieptene. 

Pentru o coafare mai facilă: separați părul, cu ajutorul clemelor de păr, în 

secțiuni ușor de gestionat. 

Pentru a obține o coafură cu volum: țineți peria aproape de rădăcină și rotiți-o 

până la capete. 

Pentru a obține părul drept și neted: periați drept spre capăt. 

Pentru a curba capetele: așezați peria de păr SUB capete și țineți-o în poziție 2 

până la 3 secunde înainte de o roti 

Bucle înspre exterior: așezați peria peste capetele părului și țineți-o timp de 2 

până la 3 secunde înainte de a o roti spre exterior. 

SFAT: Protejați-vă părul de temperaturi ridicate! Vă recomandăm ca înainte cu 
puțin timp să începeți să utilizați peria Styloom, să aplicați pe păr o soluție de 
protecție împotriva căldurii pentru a vă proteja părul împotriva deteriorări 
datorate temperaturii de coafare a părului, pentru a reduce numărul de fire 
despicate și pentru a crește strălucirea. 
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ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE: 

• Deconectați întotdeauna peria și lăsați-o să se răcească înainte de a o 

curăța. 

• Verificați periodic orificiul de admisie a aerului/filtrului din partea din 

spate a periei și îndepărtați murdăria acumulată. Depunerile pot reduce 

fluxul de aer și pot deteriora peria.  

• Nu utilizați niciodată următoarele substanțe chimice pentru a curăța 

produsul: 

Diluant, alcool, benzină, sau orice alte substanțe chimice inflamabile. 

• NU înfășurați cablul în jurul aparatului: acest lucru poate cauza uzura 

cablului. 

• Utilizați o cârpă moale uscată pentru a curăța aparatul.  

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND POLITICA DE GARANȚIE: 

Produsele sunt fabricate la cele mai înalte standarde și vă vor oferi performanțe superioare atunci 

când sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. 

Mulțumită faptului că produsele noastre beneficiază de o perioadă de 1 an pentru înlocuire și 2 ani 

garanție, în cazul în care apare o problemă, vă rugăm să ne contactați, vă vom răspunde cu prima 

ocazie.  
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Instrucțiuni de reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat cu alte 

deşeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele 

daune aduse mediului sau sănătății umane datorate eliminării 

necontrolată a deșeurilor; reciclați aparatul în mod responsabil 

pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 

aparatul dumneavoastră uzat, utilizați sistemele de returnare și de colectare sau 

contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua 

acest produs pentru reciclarea în condiții de siguranță pentru mediu 

 

 

 

  

 

 

 

 


