
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Neįmerkiteprietaiso įvandenįarkitusskysčius.Nenaudokiteprietaisošalia indųsuvan-

deniu ar kitais skysčiais.
• Baigęnaudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo.
• Naudodami prietaisą, kai jis įkaitęs saugokitės veido ar kaklo odos prisilietinų.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys

psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SVARBU!
• Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo

tinklo.
• Nepalikite įjungtoprietaiso be priežiūros.
• Nepalikite prietaiso ant karštų jautriųpaviršių ir visuomet baigęnaudotis, leiskite jam

atšalti.
• Nenaudokiteprietaiso jeipažeistasmaitinimokabelis.Jeinaudojantisprietaisubuvopa-

žeistasmaitinimo kabelis arpats prietaisas,nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
• Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo

centre.
• Filtras, kuris yra gaubto galinėje dalyje turi būti reguliariai valomas.

Tokiuatveju kreipkitės įaptarnavimocentrą, kur atliekama profilaktinėprietaiso priežiūra.
• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat

93/68/EEC.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąjąant prietaiso.

Atkreipkited ėmes į:
Stacionarusdžiovinimogaubtas turiapsauginį termostatą. Ilgainaudojant– prietaisasgali
automatiškaiišsijungti.Pokeletominučių,atvėsęs,vėl įsijungs.Priešsekantįnaudojimąbūti-
nai įsitikinkitearnuimamasapsauginisfiltrasyravisiškaišvarusir tęskitedarbą.

Prietaiso sunaikinimas
Simbolis, esantis ant prietaiso ar jo įpakavimo, reiškia, jog šis prietaisas negali būti išmetamas
kaip namų atliekos. Todėl prietaisas turi būti perduotas tokių prietaisų surinkimo įmonei, kuri
perdirba elektrinius prietaisus. Užtikrindami teisingą prietaiso sunaikinimą, jūs padėsite apsau-
goti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių, kuriuos, priešingu atveju, gali
sukelti neteisingas ir netinkamas prietaiso sunaikinimas. Norėdami sužinoti daugiau apie šio
produkto perdirbimą, susisiekite su atliekų tvarkymo įmone arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio
pirkote šį prietaisą.
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PROFESIONALUS PLAUK Ų
TIESINTUVAS SU JONŲ TECHNO-
LOGIJA

Šis plaukų džiovintuvas sukurtas
naujausiosjonų technologijos
pagrindu. Jau seniai žinoma, kad
plaukai turi teigiama krūvį, o
džiovinantplaukusdžiovintuvu,šis
krūvis dar labiaupadidėja, todėl
plaukai labiau įsielektrina ir pra-
randa gyvybingumą, žvilgesį.

Neigiamų jonų krūvio generato-
rius, įmontuotasšiamedžiovintuve
neutralizuoja statinį krūvį ir tokiu
būdu panaikina plaukų elektrini-
mąsi. Plaukai tampa minkštesni,
labiaublizga,greičiauišdžiovina-
mi, lengviaušukuojami.
Įrodyta, kad naudojantprie-

taisus su jonų technologija
– neigiams poveikis plaukams
optimalus (mažiau kenksmingas).

Babyliss PRO kompanijos pa-
tarimai:

Labaisvarbutinkamaisumon-
tuoti plaukų džiovintuvą, nes nuo
topriklausoprietaisostaciona-
rumas ir sekmingas naudojimas.
Montuokiteprietaisąeilėstvarka,
tiksliaipagal instrukcijosnurody-
mus.

Dėmesio:
Stacionaraus plaukų džiovintuvo

nekilnokite ir nestumdykite lai-
kydamiuž viršutinės džiovinimui
skirtosdalies(džiovinimogaubto).
Jei norite prietaisąperstatyti į kitą
vietą, stumkite jį laikydami už
centrinėskotodalies.

Džiovinimo gaubtas turi vieną
fiksacijospadėtį, todėl jo negalima
palenkti ar kitaip pakreipti.

Rekomenduojama montuojant:

Prieš naudojimą, tinkamai sumontuokite stacionarų džiovinimo gaubtą ir susipažinkite su
sekančiais nurodymais:

1. Surinkinėti prietaisąpradėkitenuo stovo. Įstatykite5 ratukus į jiems pritaikytas vietas
stovo apačioje (1). Uždėkite tvirtinimą ant apatinio vamzdelio (2), prijunkite vamzdelįprie
atraminėsdaliessuratukais(3), irprisukitevaržtu(4).

2. Ant apatinio vamzdelio, kuris jau pritvirtintas prie stovosu ratukais,viršutinės dalies
užsukite tvirtinimo žiedą (5), sukite prieš laikrodžio rodyklę.Paimkiteviršutinįstovo vamzdelį
ir įstatykite jį į apatinį. Sureguliuokite norimą stovo aukštį (6) ir tvirtai užveržkite sujungimo
žiedu.

3. Tvirtinamąją įvorę įstatykite į viršutinio vamzdelio viršutinędalį (7), tam kad gerai įstaty-
tumėte ir pritvirtintumėte džiovinimo gaubtą. (8)

4. Įstatykite maitinimo kabelį į kabliukus ir pritvirtinkite juos per visą centrinio koto ilgį.

Prietaiso naudojimas:

Reguliuojamo žiedo pagalba nureguliuokite jums reikiamą stacionaraus džiovinimo gaubto
aukštį. Pakelkite džiovinimo gaubtą iki spragtelėjimo. Jungtuko pagalba, kuris yra sdžiovini-
mo gaubtošone,nustatykiteJums reikiamądžiovinimorežimą.

3 režimas - naudojamas greitam, ilgų ir tankiųplaukųdžiovinimui, arba džiovinimo pradžiai.
2 režimas –“normaliam” įprastiniam džiovinimui.
1 režimas – vėsus oro srauto pūtimas, skirtas šukuosenos fiksacijai (užbaigimui).

Rekomenduojama džiovinimą pradėti nuo 2 arba 3 režimo, o užbaigimui naudoti 1 režimą.
1. Paruoškite plaukus džiovinimui: nusausinkite rankšluosčiu, naudokite suktukus arba pa-

prastai iššukuokite.
2. Įjunkiteprietaisą įelektrą.
3. Atsisėskite patogiai po gaubtu ir nuleiskite jį žemyn, kad būtų galima pradėti džiovinimą.
4. Kadangiskirtingomsšukuosenomsreikalingasskirtingasorosrautopūtimas,galimajį

reguoliuoti mygtuku, kuris yra vidinėje džiovinimo gaubto dalyje. Pvz.: ilgų plaukų džiovini-
mui didesnis oro srauto išpūtimas reakalingas šoninėse galvos dalyse, o kitoms šukuosenoms
(naudojantsuktukus) viršutinėje.Todėl naudojantprofesionalųplaukųdžiovinimogaubtą
Babyliss PRO, džiovinimas yra praktiškas ir greitas.

5. Norint sustabdyti džiovinimą– pakelkite džiovinimo gaubtą į viršų ir jis išsijungs auto-
matiškai.

Dėmesio: po naudojimo,prietaiso jungtukas turi būti padėtyje OFF (išjungta)

Jonų technologijosnaudojimas:
Ion OFF (0 padėtis) – jonų technologija išjungta.
Ion ON (1 padėtis) – jonų technologija įjungta.

Priežiūra:
Džiovinimo gaubtą valykite šiek tiek drėgna šluoste (galite panaudoti valymo priemonę),
tačiau prieš sekantį naudojimą, įsitikinkite ar prietaisas visiškai sausas.


