
BabylissPRO profesionali IonicCeramic
plaukų džiovintuvų linija pagaminta Italijoje

Murano Vincero

BAB6160INE 2000W BAB6400IE 2000W

Caruso Veneziano

BAB6500E 2200W BAB6610INE 2200W
BAB6510IE 2400W

Tiziano

BAB6300E 1900W
BAB6310E 2100W

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
BABYLISS PRO IONIC PROFESIONALŪS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAI
Tai gamma profesionalių plaukų džiovintuvų, sukurtų optimaliam plaukų džiovinimo rezultatui
pasiekti.
Nuji, aukštos kokybės, galingi varikliai pagaminti Italijoje padidina džiovintuvo išpūtimo galią, bei
pratesia tarnavimo laiką.
Jonizuota keramika dengti Babyliss Pro Ionic Ceramic plaukų džiovintuvai, leidžia tolygiai paskirstyti
išpučiamą šilumą ir pasiekti optimalaus rezultato. Džiovinant su šiais naujos kartos profesionaliais
džiovintuvais, plaukai nėra veikiami temperatūrų svyravimų. Taip siekiamas aukščiausias plaukų
puoselėjimo rezultatas.
Neigiamo krūvio jonų generatorius (tik modeliuose VinceroBAB6400IE;
CarusoBAB6510IE ir MuranoBAB6160INE

Šiuose fenuose yra neigiamų jonų generatorius, kuris gamina išskirtinį neigiamų jonų kiekį 50milijonų į
kubini centimetrą. Kadangi plaukai turi teigiamos energijos, o džiovinami su šiais džiovintuvais plaukų
teigiama energija yra niautralizuojama. Toks džiovinimo procesas uždaro plauko žvynelius, jie tampa
lankstūs, žvilgantys ir paklusnūs, bei lengvai formuojami.
SPECIFIKACIJOS
1. AC varikliukas pagamintas specialiai Italijoje
2. Neigiamo krūvio jonų generatorius
3. 6 temperatūros/greičio nustatymai (įskaitant turbo kaitinimą ir šaltą orą)
4. Koncentratoriniai 2vnt.
5. Mygtukas karštam ar vėsiam pūtimui
6. Nuimamos apsauginės grotelės
7. Žiedas džiovintuvo pakabinimui
8. Ypatingai lankstus laidas 2,70m. ilgio
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką
• Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėsęs.
• Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu.
• Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS.
• Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
• Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamojevietoje.
• SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis,
leiskite jam atšalti.

• Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo
kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:

• Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
• Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.
• Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
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