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Profesionalus, aukščiausios kokybės variklis 
MaxlifePRO technologija 
FERRARI suprojektuotas variklis 
 
Modelis: BABFB1BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVYBĖS 
 

 Visiškai subalansuotas, 
ergonomiškas dizainas; 

 Mygtukas greitesniam 
plaukų džiovinimui (1); 

 Ferrari suprojektuotas variklis be šepetėlių (2), naudojant MaxlifePRO technologiją; 
 Galingas: 2400W. 
 Labai ilgaamžiškas – veikia net iki 10 000 valandų. 
 Su centriniu jonų generatoriumi (3); 
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 6 oro išpūtimo greičio ir temperatūros nustatymai (4); 
 Momentinis šalto oro mygtukas (5); 
 2 antgaliai džiovinimui su itin siauromis angomis (6); 
 Nuimamas išorinis plaukų džiovintuvo filtras (7); 
 2,8m. ilgio nesusipainiojantis laidas (8); 
 Žiedas prietaiso pakabinimui (9); 
 Lengvas. 

 
MAXLIFETM PRO TECHNOLOGIJA 
 
ItaliaBravaTM – tai plaukų džiovintuvas, kuriame įmontuotas Ferrari suprojektuotas variklis  be šepetėlių, pagamintas naudojant 
MaxlifeTM PRO technologiją. 
Tradiciniai plaukų formavimo prietaisų varikliai būna su karboniniais šepetėliais. Dėl trinties šepetėliai greitai susidėvi ir variklis 
sugenda.  MaxlifeTM PRO technologija leidžia gaminti variklius be šepetėlių. Toks variklis yra lengvesnis ir veikia ilgiau – net iki 10 
000 valandų. Retieji žemės magnetai suteikia varikliui patikimą ir ilgaamžišką galios šaltinį. Sandarūs rutuliniai guoliai sumažina 
vibraciją ir padeda prailginti variklio tarnavimo laiką. ItaliaBravaTM plaukų džiovintuvas taip pat turi užfiksuojamą galios mygtuką, 
esantį rankenos viršuje. Paspaudus šį mygtuką, 10% sustiprinamas oro srauto išpūtimo stiprumas, kad būtų pasiekiama maksimali 
džiovinimo galia. Jis skirtas tiksliniam plaukų džiovinimui/formavimui. Paprasčiausiai reikia paspausti mygtuką, kai norite greičiau 
išdžiovinti labai šlapius plaukus arba ištiesinti labai garbanotų, storų plaukų sruogą. Norėdami džiovinti plaukus įprastu rėžimu, 
tiesiog paspauskite galios mygtuką dar kartą. 
 
PLAUKŲ DŽIOVINIMO PAGRINDAI 
 

1. Išplaukite plaukus ir užtepkite kondicionieriaus. Kruopščiai išskalaukite. Nusausinkite plaukus rankšluosčiu, pašalindami 
drėgmės perteklių. Suskirstykite plaukus sruogomis. Naudodami plaukų džiovintuvą ir plaukų formavimo šepetį, džiovinkite 
kiekvieną plaukų sruogą karštu oru. Šepečiu šukuodami plaukų sruogą kartu žemyn traukite ir plaukų džiovintuvą, kad jo 
išpučiamas oras džiovintų plaukus. Plaukų džiovintuvo išpučiamą oro srautą nukreipkite tik į plaukus, o ne į galvos odą. 

2. Neužkimškite plaukų džiovintuvo angos, per kurią patenka oras. Būkite atsargūs, kad džiovinimo metu į išorinį plaukų 
džiovintuvo filtrą nepatektų plaukų. 

3. Norėdami išvengti per didelio plaukų išsausinimo ir galimo žalingo poveikio plaukams ir odai, nelaikykite ilgai į viena zoną 
nukreipto karšto oro srauto. Džiovindami plaukus, nuolat judinkite plaukų džiovintuvą. 

4. Kai plaukų džiovintuvą naudojate garbanų ar bangų formavimui, pirmiausiai plaukus džiovinkite šiltu oru, o po to – šaltu.  
5. Prie šio plaukų džiovintuvo yra pridėti du oro srauto koncentravimo antgaliai. Naudokite antgalius, kai norite greičiau 

išdžiovinti nedidelę plaukų sruogą (pvz. suformuoti garbaną ar bangą) arba kai norite ištiesinti garbanotus plaukus. 
 
ĮSPĖJIMAS 
 
Šis profesionalus plaukų džiovintuvas turi šalto oro išpūtimo funkciją, o taip pat - momentinį šalto oro mygtuką. NIEKADA 
NEPRIDĖKITE angos, per kurią į plaukų džiovintuvą patenka oras, prie plaukų, nes sugadinsite vidines plaukų džiovintuvo dalis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niekuomet neuždenkite plaukų džiovintuvo ertmių. 

Išorinis plaukų džiovintuvo filtras turi būti švarus, neužkimštas pūkai, plaukais ar kitais nešvarumais, todėl jį reikia reguliariai valyti. 
Jeigu filtre susikaups nešvarumų, bus sumažinama plaukų džiovinimo galia ir sutrumpinamas prietaiso ilgaamžiškumas. Taip pat tai 
gali tapti garantijos panaikinimo priežastimi. 
 
NEIGIAMŲ JONŲ GENERATORIUS 
 
BabylissPROTM ItaliaBravaTM plaukų džiovintuve įmontuotas centrinis neigiamų jonų generatorius, generuojantis milijonus jonų 
vienam cm3. Plaukai paprastai turi teigiamą krūvį. Šis teigiamas krūvis plaukų džiovinimo metu didėja, sukeldamas plaukų 
elektrinimąsi, t. y. plaukų žvyneliai pradeda stumti vienas kitą nuo savęs. Dėl to plaukų paviršius tampa šiurkštus, o plaukai atrodo 
negyvybingi. 
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Šio plaukų džiovintuvo skleidžiami neigiami jonai neutralizuoja teigiamą krūvį, pašalindami elektrinį krūvį. Plaukai tampa žvilgantys 
ir lengviau formuojami. Taip pat buvo įrodyta, kad jonų technologija sustiprina plaukų priežiūros priemonių poveikį. 
 
LENGVAS IR ERGONOMIŠKAS 
 
BabylissPROTM ItaliaBravaTM plaukų džiovintuvas turi ergonomišką rankeną, kurios dėka labai patogu prietaisą naudoti. Nedidelis 
prietaiso svoris ir tobulas subalansavimas padaro šį plaukų džiovintuvą idealiu naudoti salone. 
 
ORĄ KONCENTRUOJANTYS ANTGALIAI 
 
BabylissPROTM ItaliaBravaTM plaukų džiovintuvo pakuotėje yra du skirtingi orą koncentruojantys antgaliai: 

 tiesus, su siaura 60mm ilgio anga. Tobulai tinka plaukų tiesinimui, nes jo pagalba galima tinkamai įtempti plaukų sruogą.  
 nuožulnus, su platesne 70mm ilgio anga. Jis puikiai tinka plaukų išdžiovinimui. Šis antgalis yra šiek tiek įstrižos formos, 

puikiai derančios prie plaukų formavimo šepečio. 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
Norėdami, kad plaukų džiovintuvas veiktų nepriekaištingai, turite jį reguliariai valyti. Prieš pradėdami valyti plaukų džiovintuvą, 
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo, leiskite prietaisui atvėsti, o tuomet nedideliu šepetėliu  arba dulkių siurbliu su specialiu antgaliu 
išvalykite išoriniame prietaiso filtre susikaupusias dulkes ir nešvarumus. Plaukų džiovintuvo korpusą nuvalykite švaria šluoste. 
Jeigu prietaiso angos, per kurias turi patekti oras, yra užsikimšusios ar uždengtos, plaukų džiovintuvas gali perkaisti. Jei plaukų 
džiovintuvas pradės kaisti, automatinis saugumo prietaisas išjungs jo variklį arba kaitinimo elementą, kad būtų išvengta žalos 
prietaisui arba jo naudotojui. Jei prietaisas automatiškai išsijungia arba pradeda pūsti tik šaltą orą, išjunkite plaukų džiovintuvą, 
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti (10-15 min.). Patikrinkite, ar visos angos, per kurias patenka oras, yra 
švarios, atlikdami šiuos veiksmus: 

1. Pasukite išorinį plaukų džiovintuvo filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį. 
2. Paspauskite ir išimkite apsauginį tinklelį iš filtro (1 pav.). 
3. Apžiūrėkite tinklelį, įsitikindami, kad jame nėra susikaupusių nešvarumų ar plaukų (2 pav.). TIK PATĮ TINKLELĮ plaukite 

tekančio vandens srove, išplaudami visus nešvarumus. Pakartokite veiksmą, kai tik prireikia. Jei tinklelyje yra sunkiai 
išplaunamų nešvarumų, galite naudoti šepetėlį. 

4. Įsitikinkite, kad tinklelis yra visiškai švarus ir sausas. Įdėkite apsauginį tinklelį atgal į išorinį plaukų džiovintuvo filtrą (3 
pav.). 

5. Pirštu paspauskite tinklelio kraštelius, kad įstatytumėte jį į vietą (4 pav.). 
 
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 
Daugiau informacijos: www.krinona.lt 


