
 

Si të përdorim Figaro për Flokë Rowenta? 

Hekur për kaçurrela me shtresë keratine dhe turmaline (shkëlqim antistatik dhe 
ekstra). Temperatura e rregullueshme midis 120 gradë celisus dhe 200 gradë 
celsius. Ngrohje e shpejtë në vetëm 60 sekonda - diametër 13 mm deri në 25 mm - 
kabllo 1.8 m. 

                                                        
Specifikat: 

 
-Ngrohja: 60 sek 
-Kabllo: 1.8m 
-Fuqia Maksimale: 40W 
-Pesha: 400gr 

 

                   



Pyetje te shpeshta: 

Cili është qëllimi i funksionit Jonik (në varësi të modelit)? 

Ky funksion neutralizon elektricitetin statik dhe duhet t’i bëjë flokët tuaj më elastikë 
dhe më të lehtë për tu përkulur. Përveç kësaj, flokët tuaj do të jenë më me shkëlqim 
pasi pluhuri nuk mund të ngjitet mbi të. 

Si mund të ndryshoj pllakat (në varësi të modelit)? 

Eshtë mirë ta bëni këtë kur pajisja është e ftohtë për të shmangur djegiet. Shtypni 
"gjuhët" në anën e pllakave dhe rrëshqisni ato jashtë. Kur ri-futni pllakat rrëshqisni 
ato sa më shumë që të mund të shkojnë dhe sigurohuni që ato të jenë të vendosura 
siç duhet në mënyrë që të qëndrojnë të sigurta në vend. 

Si mund të shmang djegien e gishtërinjve kur përdor figaron? 

Kur mbështillni flokët rreth pajisjes sigurohuni që të përdorni të njëjtën pjesë të 
pajisjes, mos u përpiqni të përdorni të gjithë gjatësinë e saj.  

Cilat masa paraprake sigurie duhet të marr kur përdor figaron për kaçurrela? 

Pjesa e shufrës së figaros bëhet shumë e nxehtë gjatë përdorimit, prandaj kini 
kujdes që të shmangni kontaktin me lëkurën dhe sigurohuni që kordoni të mos bie 
kurrë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes. 

 

 

 



Sa kohë më duhet të pres që hekuri të nxehet? 

Pasi të keni zgjedhur kohën e kërkuar, do të duhet të prisni 1 deri në 2 minuta që 
pajisja të arrijë temperaturën e duhur. 

Stili I kaqurrelave: si ta di cilin diametër të furçës të përdor? 

Përdorni furçën me diametër të madh për stilimin e përgjithshëm dhe përdorni furçën 
me diametër të vogël për të përfunduar prekjet (duke krijuar kaçurrela më të 
ekzagjeruara brenda ose jashtë). 

A mund të përdor figaron e stilimit në flokë të lagur? 

Flokët duhet të jenë të pastra, të krehura dhe të thata për të parandaluar dëmtimin. 

 

 

 

  

                           


