
TWISTLINE 

 
2 IN 1 PLACĂ DE ONDULAT ȘI ÎNDREPTAT PĂRUL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL NR.: QL-105 
 

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim pentru achiziționarea plăcii de ondulat și îndreptat părul Twistline 2 în 1. 
Placa de Ondulat & Îndreptat Părul Twistline dispune de un design revoluționar care vă 
permite să creați coafuri ondulate, dar și să vă îndreptăți părul. Acum puteți crea bucle 
seducătoare în mai puțin de 10 minute. În plus, acestea durează până la trei zile!  
 
AVANTAJE 

1. Acum este posibil să concepeți ORICE tip de coafură ondulată, retro, vălurită, cu 
bucle medii sau ample, stil coamă de leu, Hollywood, bucle angelice, valuri în 
trepte - orice tip de coafură la modă o puteți face la dvs acasă în mai puțin de 10 
minute! 

2. În maxim 1 minut placa se încălzește până la o temperatură de 230 ° C. 
3. Plăcile din titan sunt placate cu nano ceramică, pentru a obține întotdeauna 

rezultate optime, iar părul dvs să beneficieze de strălucire și de un aspect 
mătăsos fără egal. 

4. Obțineți performanțe asemănătoare celor realizate de personalul profesionist 
din saloanele de înfrumusețare, grație setărilor de căldură care vă oferă 
posibilitatea de a realiza coafuri pentru toate tipurile de păr. Aveți controlul 
absolut prin intermediul dispozitivului  profesionist de reglaj termic cu 

temperaturi de la 140 ° C până la 230 ° C. 
 
SPECIFICAȚII TEHNICE  

Tensiune dublă: 110-240V                             

Putere: 40W 

Frecvența: 50 / 60Hz 

Temperatura Maximă: 230 ° C 

Temperatura Minimă: 140 ° C 

 

Material: aluminiu, titan, ABS 
Lungimea cablului de alimentare: 2,5m 
Cinci setări de temperatură 
Rotire a cablului la 360 ° 
Interval de temperatură: de la 140 ° C 
până la 230 ° C. 

 

PACHETUL CONȚINE  
1x Placa Twistline 2 în 1 pentru Ondulat & Îndreptat 
Părul 

1 x Manual de Utilizare 
 

  

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ  
  

Acest aparat trebuie utilizat doar așa cum este descris în instrucțiunile din acest manual. 
Vă rugăm să păstrați manualul la îndemână pentru cazurile de necesitate.  
 
La fel ca în cazul majorității aparatelor electrice, piesele electrice rămân sub tensiune 
electrică chiar și atunci când sunt oprite. Pentru a reduce riscul de deces prin șoc electric:  
• Deconectați întotdeauna aparatul de la priză imediat după utilizare.  
• Nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie sau duș. 
• Nu așezați și nu depozitați acest aparat în locuri de unde poate cădea foarte ușor sau 
poate ajunge într-o cadă sau într-o chiuvetă. 
• Nu așezați aparatul în zone umede și nu aruncați cu apă sau alt lichid peste acesta . Nu 
vă apropiați de aparatul care este căzut în apă. Deconectați-l imediat de la priză. 
• Deconectați aparatul înainte de a-l curăța. 
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Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, șocuri electrice sau răniri: 
 
• Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare (în conformitate cu specificațiile 
tehnice). 
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale 
sau mentale ori lipsă de experiență și / sau cunoștințe insuficiente de operare, cu excepția cazului 
în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă primesc 
instrucțiuni de la această persoană cu privire la modul de operare a aparatului. Copiii nu trebuie să 
se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie executate de către 
copii decât dacă aceștia sunt supravegheați de o persoană adultă responsabilă. 
• Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat și nici în apropierea copiilor. 
• Așezați întotdeauna aparatul orientat în jos, indiferent de suprafața pe care se găsește. 
• Nu folosiți aparatul în baie sau în alte locuri cu un nivel ridicat de umezeală. 
• Nu trageți, răsuciți și nu înfășurați cablul în jurul plăcii sau al manșonului 
• Nu folosiți aparatul dacă are cablul răsucit, îndoit sau deteriorat. 
• Acest aparat nu trebuie să fie niciodată pornit sau să rămână conectat la sursa de alimentare 
atunci când nu este utilizat sau când se execută operațiunea de curățare. 
• Țineți cablul și aparatul departe de suprafețele încălzite. 
• Puneți întotdeauna aparatul pe un suport rezistent la căldură în timp ce vă coafați părul pentru a 
proteja suprafețele din zona de acțiune. 
• Acest aparat este destinat numai uzului casnic și într-un mediu uscat. 
• Dacă aparatul nu funcționează așa cum trebuie, a suferit un șoc, a fost aruncat, deteriorat, lăsat 
în aer liber sau aruncat în apă, nu îl mai folosiți. 
• Nu încercați să efectuați niciun fel de modificare sau reparație pe cont propriu și asigurați-vă că 
orice reparație este efectuată numai de către un tehnician specializat. 
• În caz de defecțiune și / sau daune nu încercați repararea aparatului pe cont propriu și asigurați-
vă că produsul este eliminat în mod corespunzător și în conformitate cu legislația locală. 
• Nu se  acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni 
sau prin orice alt mod de utilizare decât cel indicat în aceste instrucțiuni ori de manipularea greșită 
a aparatului. 

 

AVERTISMENT! Punga din polietilenă în care este livrat produsul poate fi periculoasă. 
Pentru a evita pericolul de sufocare țineți această pungă departe de bebeluși și copii. 
Aceste pungi nu sunt jucării. 
 

AVERTISMENT! Nu folosiți acest aparat lângă apa din bazine, căzi, dușuri sau alte medii 
umede. 
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PĂRȚILE COMPONENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Talpa plăcii 
2. Indicatoare led pentru temperatură 

3. Buton de fixare 

4. Comutator de putere și temperatură 

5. Cablu de alimentare pivotant 

  
 
TEMPERATURA RECOMANDATĂ ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PĂR 
  
 

SETAREA DE 
TEMPERATURĂ TIPUL DE PĂR 

1 (140°C ) 

Păr subțire, 
deteriorat sau 

tratat chimic 
   

2 (160°C ) 
Păr subțire și 
decolorat 

   

3 (180°C) 
Păr vopsit sau închis 
la culoare 

   

4 (200°C) 
Păr normal sau ușor 
ondulat 

   

5 (230°C) 
Păr gros, creț și 
buclat 
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 INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 
 
Înainte de utilizare: asigurați-vă că părul este uscat și pieptănat. Utilizarea acestei plăci pe părul 
umed poate conduce la uscarea și deteriorarea părului sau a pielii scalpului. 
 
Sfaturi: 

 

- Înainte de utilizarea aparatului, spălați-vă mai întâi părul, folosind și un balsam de păr. În 
acest mod părul va părea mai strălucitor. 
- Înainte de utilizarea plăcii, folosiți un spray cu protecție termică 

 
Pornirea aparatului și setarea temperaturii 
 

1. APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI APĂSAT butonul „ON / OFF” (timp de 2 secunde) pentru a porni 

aparatul. 

 

2. APĂSAȚI butonul „ON / OFF” pentru a selecta temperatura 

dorită pentru îndreptarea părului. Alegeți între diferitele 
temperaturi în funcție de tipul și calitatea părului dvs. Setarea 
specifică a temperaturii poate fi realizată în conformitate cu 
capitolul de mai sus: Temperatura recomandată în funcție de 
tipul de păr. 
 

3. După ce temperatura este setată, un led luminos va începe să 
pâlpâie, iar aparatul se va încălzi rapid până la temperatura 
setată. De îndată ce lumina nu va mai clipi, puteți începe să 
folosiți aparatul. 
 

4. În momentul în care începeți să folosiți placa, vă recomandăm să nu insistați prea mult într-o 

anumită zonă, dat fiind faptul că există pericolul ca părul să fie ușor deteriorat. 
 

Îndreptarea părului: împărțiți părul în mai multe părți, fiecare cu o lățime de 5 cm. Așezați placa 
de ondulat și îndreptat părul cât mai aproape de rădăcinile secțiunii de păr, ținând cât mai ferm 
firele de păr de terminații  și periați pe toată lungimea părului, de la rădăcină până la vârf. (Dacă 
doriți să ondulați părul, atunci puteți roti ușor placa / dacă doriți să îndreptați părul, nu rotiți 
aparatul.)  
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Ondularea părului: alegeți o secțiune de păr, așezați placa de ondulat pe locul din care 
doriți să începeți, fixați părul dintre plăcile aparatului, înfășurați-l peste partea superioară 
a plăcii trăgându-ul mai apoi până la capăt. Repetați operațiunea până când ondulați 
toate secțiunile de păr care vă interesează  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDULAREA PĂRULUI PAS CU PAS  

 

POZIȚIONAREA PLĂCII 
 

Așezați partea de ghidare într-un unghi de 45 de grade în 

raport cu capul dvs. În partea dreaptă, vârful plăcii este 
orientat în sus, în timp ce cotul drept va fi în afară și 
îndepărtat de corp. 
  

 

 

POZIȚIONAREA PE STÂNGA 
 
În partea stângă, vârful plăcii este orientat în jos, iar cotul va 
fi sus deasupra capului pentru a permite aparatului să fie 
într-un unghi de 45 de grade. 

  
 

 

ÎNCEPEREA ONDULĂRII PĂRULUI  
După ce ați așezat părul între plăcile aparatului, rotiți placa 
înapoi pentru a putea vedea partea de ghidaj în oglindă.  
  

 

 

ONDULAREA PE STÂNGA 
 
Țineți cotul peste cap în timp ce înaintați cu 
mișcarea către oglindă. 
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 ÎNCHEIEREA ONDULĂRII 
 

Întotdeauna țineți placa cu partea orientată în sus. În partea 
dreaptă, înaintați ușor către vârf. 
  

 
 
 
 
ÎNCHEIEREA ONDULĂRII PE STÂNGA 
 
Glisați placa cu o mișcare încetinită, la o viteză lentă și 
constantă, în jos, către colțul inferior al oglinzii. 
 
 
 
SFATURI: 
 

- Pentru a realiza o coafură în valuri, înfășurați părul în jurul părții mai mari a 
plăcii. 

- Pentru a face bucle strânse, înfășurați părul în jurul părții mai mici. 

- Pentru a face o coafură cu breton pe păr ondulat, așezați placa în unghi 
pentru a ondula într-un cât mod lejer partea laterală 

- Unghiul în care țineți plăcile aparatului este foarte important. Păstrați același 
unghiul pentru întreaga suprafață a capului, astfel încât să obțineți un aspect 
uniform. 

- Ondulați pe orizontală pentru a obține bucle cu volum. Pentru o coafură în 
valuri, care să atragă toate privirile, țineți placa de ondulat complet la 
orizontală. În acest fel părul în valuri o să pară mai amplu și mai voluminos. 

- Repetați operațiunea ori de câte ori considerați că este necesar.  
- După utilizare, apăsați butonul ON / OFF pentru a opri aparatul.  
- După încheierea operațiunii de coafat, folosirea unui fixativ de păr va face 

coafura să arate mult mai bine. Iar dacă vă doriți un plus de strălucire, atunci 
aplicați ulei de îngrijire a părului. Înainte de a introduce placa de îndreptat și 
ondulat părul înapoi în cutie, vă rugăm să așteptați ca aceasta să se răcească 
complet. 

 
ATENȚIE 
1. După încheierea operațiunii de coafat nu atingeți aparatul de lichide. 
 
2. Nu folosiți un pieptene după coafat. Vă sugerăm să vă scuturați părul folosindu-vă 
mâna. 
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 OPRIREA AUTOMATĂ 

 
Aparatul are o funcție de oprire automată pentru siguranță, în cazul în care aparatul este 

ținut pornit timp de 60 de minute - se va opri automat după o ora. Dacă doriți să utilizați 
aparatul după acest timp, pur și simplu apăsăți butonul de ''Pornire'' pentru a-l porni. 

  
 
CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA APARATULUI 
 
• Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de depozitare. 
• Folosiți o cârpă sau o bucată mică de material pentru a curăța placă. 
• Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiți și nu depozitați acest produs în baie sau într-o cameră cu un nivel 
ridicat de umiditate 
 
Instrucțiuni de reciclare și eliminare a produsului  
 

 

 
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere conform 
directivelor Uniunii Europene. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane prin 
eliminarea necontrolată a deșeurilor reciclați produsul în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea 
durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de retur și colectare sau 

contactați vânzătorul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării, în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 
  
 
 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile. 

  
 
 
 
 
 

 
. ul nostru pentru mai multe 

informații despre produs  
https://(insert your local site)/ 

Consultați ofertele noastre speciale și profitați de avantajele pe care vi le oferim. 
  

 

Ț 
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