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PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS SU COSMETIC HAIR PROGRAM GALVUTE

COLLEXIA PROFESSIONAL IM-1089
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudėtinės dalys

Šios naudojimo instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

Prietaisas atitinka šias europines normas:

2006/95/EC Low Voltage (žemos įtampos) direktyvą;

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (elektromagnetinio suderinamumo) direktyvą.

DŽIOVINTUVO, PRITAIKYTO „COSMETIC HAIR PROGRAM“ PRIEMONĖMS, NAUDOTOJO

VADOVAS

Sveikiname įsigijus naują profesionalų plaukų džiovintuvą! Pasirinkote pažangų ir patvarų prietaisą, kurio kokybė nuodugniai

patikrinta.

„COLLEXIA R&D“ pristato naują kompaktiškų kelioninių plaukų džiovintuvų rūšį. Plaukus išdžiovinsite ypač greitai ir patogiai, be to,

šie džiovintuvai pritaikyti naudoti su „COSMETIC HAIR PROGRAM“ priemonėmis. Moderni DVIGUBO GALINGUMO technologija

(variklis sujungtas su dvigubu aušinimo ventiliatoriumi) leis sutrumpinti plaukų džiovinimo laiką. Galėsite prietaisą naudoti ir su ypač

plonu antgaliu.

Plaukus džiovinti bus dar maloniau dėl „COSMETIC HAIR PROGRAM“ technologijos teikiamų galimybių. Plaukų džiovintuve įrengta

speciali tūbelė, į kurią įpylus tam skirtų kosmetinių priemonių, įkaitusio oro srovė po plaukus paskirstys aktyviuosius jų ingredientus.

Pažangus prietaiso dizainas leis Jums vienu metu ir džiovinti, ir puikiai prižiūrėti plaukus.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, ypač saugumo perspėjimus, ir

visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate

prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
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Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovę dar prieš

pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos puslapyje.

Saugumo taisyklės
Prietaiso naudojimo paskirtis

• Šis prietaisas skirtas žmogaus plaukų džiovinimui ir šukuosenos formavimui. Prietaisas pritaikytas tiek profesionaliam, tiek

kasdieniam naudojimui namuose. Laikykitės šiame naudotojo vadove esančių nurodymų. Gamintojas už nuostolius,

kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

• Prietaisas skirtas naudoti tik uždarose patalpose.

Vaikai ir neįgalūs asmenys

• Laikykite pakuotės sudedamąsias dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastmase neuždustų.

• Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl

žinių ir/ar patirties naudojant panašius prietaisus stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus

naudojimo taisyklėmis ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

Elektros sauga. Elektros šoko grėsmė

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonių, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų. Nemerkite prietaiso į vandenį.

• Jei naudojate prietaisą vonios kambaryje, visada, baigę naudotis džiovintuvu, ištraukite kištuką. Nesaugu palikti

džiovintuvą netoli vandens net tada, kai prietaisas išjungtas.

• Geriausia apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas elektros grandinės pertraukiklis. Jis užtikrins, kad srovės stipris neperžengtų

30mA (dar geriau – 10 mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant prietaiso korpuso nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

• Laikykitės šių svarbiausių saugaus prietaiso naudojimo taisyklių:

o Nelieskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis ir kojomis;

o Nenaudokite prietaiso basomis;

o Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite laikydami už kištuko. Netraukite už laido ar paties

džiovintuvo;

o Neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai).

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai džiovintuvą valote ar taisote.

• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas prietaiso korpusas ar laidas arba jeigu prietaisas veikia netinkamai. Jei apgadintas

prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.

• Nekiškite metalinių daiktų į oro įtraukimo ar oro pūtimo angas.

Gaisro ir sprogimo grėsmė

• Nepurkškite plaukų lako, kai prietaisas įjungtas.

• Kaskart, baigę naudotis prietaisu, jį išjunkite.

Grėsmė sveikatai

• Naudojant prietaisą, labai įkaista oro pūtimo grotelės ir modeliavimo galvutės. Oda prisilietę prie šių detalių, galite

nusideginti!

• Norėdami nuimti plaukų formavimo galvutę, tai darykite ją laikydami už paviršiuje esančių įdubų.

Galimos gedimų priežastys

• Kad prietaisas gerai veiktų ir negestų, neblokuokite oro cirkuliacijos angų. Neleiskite oro įsiurbimo filtre kauptis dulkėms ir

plaukams.

• Nevyniokite laido aplink prietaisą.

• Naudokite tik originalius gamintojo priedus.

Sudedamosios dalys ir priedai
1. Plaukų modeliavimo antgaliai (60 mm ir 75 mm)

2. Oro pūtimo anga

3. Oro įsiurbimo anga

4. Nuimamas oro įsiurbimo filtras

5. Oro srovės stiprumo valdiklis (1-2-3)

6. Temperatūros valdymo mygtukas (0-1-2)
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7. Šalto oro srovės įjungimo mygtukas

8. Pakabinimo kilputė

9. Prietaiso laidas ir kištukas

10. Kosmetinė galvutė

Naudokite tik priedus, parduodamus kartu su prietaisu.

Naudojimas
Plaukų džiovinimas

• Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą nurodytos įtampos kintamosios srovės rozetę.

• Įjunkite prietaisą ir, naudodami temperatūros valdymo mygtuką (6), pasirinkite norimą temperatūrą:

o 0 pozicija: prietaisas išjungtas.

o 1 pozicija: pučiamas karštas oras drėgniems plaukams džiovinti.

o 2 pozicija: pučiamas labai karštas oras visiškai šlapiems plaukams džiovinti.

• Pasirinkite oro srovės intensyvumą, naudodami galingumo nustatymo mygtuką (5).

o 1 pozicija: silpna oro srovė silpniems, ploniems plaukams džiovinti ir modeliuoti.

o 2 pozicija: vidutinė oro srovė, skirta normalių plaukų džiovinimui ir modeliavimui.

o 3 pozicija: stipri oro srovė intensyviam ir greitam plaukų džiovinimui.

• Džiovinkite plaukus, lengvai judindami prie plaukų pridėtą orą pučiančią galvutę.

Šukuosenos formavimas

Norėdami modeliuoti plaukus, spustelėkite šalto oro srovės įjungimo mygtuką (7).

• Įjungus prietaisą ir spustelėjus šį mygtuką, pučiamas karštas oras atvės. Naudokite šią funkciją, jei norite, kad suformuota

šukuosena geriau laikytųsi.

• Pakartotinai spustelėjus šį mygtuką, oro šaldymo funkcija bus išjungiama. Prietaisas tieks karšto oro srovę. Temperatūra ir

srovės intensyvumas liks tokie, kokie buvo nustatyti prieš tai.

Modeliavimo antgalių (1) naudojimas

Naudodami modeliavimo antgalius, galėsite modeliuoti paskiras plaukų sruogas stipria sukoncentruoto oro srove.

Naudokite siaurą antgalį trumpiems plaukams ir vidutinį antgalį vidutinio ilgio plaukams.

• Prijunkite modeliavimo antgalį prie oro pūtimo angos taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

• Norėdami nuimti modeliavimo galvutę, atsukite ją, laikydami už paviršiuje esančių įrantų. Šie įdubimai skirti

tam, kad nenusidegintumėte.

Srovės sklaidytuvas (atskiras priedas)

Naudokite sklaidytuvą džiovindami garbanotus ir banguotus plaukus.
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Naudokite sklaidytuvo galvutę su šakutėmis, jei norite purių ir elastingų plaukų. Jei naudosite dušo galvutės tipo antgalį, garbanoti

plaukai bus ne tokie pasipūtę.

Atkreipkite dėmesį: naudokite tik „Collexia Professional“ srovės sklaidytuvą.

Kosmetinės galvutės (10) naudojimas

Prijungę šią galvutę, galėsite kartu su produktu naudoti įvairias plaukų priežiūros priemones. Naudokite tik „Collexia

Professional“ „Cosmetic Hair Program“ rekomenduojamas priemones.

Įstatykite kosmetinę galvutę, laikydamiesi žemiau esančių nurodymų.

Jei naudojate profesionalius plaukų priežiūros produktus, parduodamus stiklinėse ampulėse:

• Išimkite kosmetinę tūbelę, naudodami pridėtas žnyples. Įstatykite ją į tam skirtą atskirą talpyklą (1805).

• Supilkite į tūbelę naudojamos priemonės vienos ampulės turinį.

• Prieš jungdami tūbelę į laikiklį, įsitikinkite, kad priemonė visiškai susigėrė.

• Nuimkite laikiklį nuo kosmetinės galvutės, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę tol, kol sukasi. Jei laikiklyje

tebėra sena panaudota tūbelė, ją išimkite, naudodami žnypleles.

• Naudodami žnypleles, įstatykite tūbelę su plaukų priežiūros priemone į laikiklį. Įsitikinkite, kad tūbelės

apačia tvirtai laikosi laikiklyje.

• Įstatykite laikiklį į kosmetinę galvutę, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsitvirtins.

Atlikdami šiuos veiksmus, laikykite kosmetinę galvutę vertikalioje padėtyje, kad tūbelė neiškristų iš galvutėje įrengto laikiklio.

Jei naudojate profesionalius plaukų priežiūros produktus, parduodamus naudojimui paruoštose tūbelėse:

Išimkite tūbelę su produktu, naudodami pridėtas žnyples. Įstatykite ją taip, kaip aprašyta aukščiau.

• Įstatykite kosmetinę galvutę į oro pūtimo angą. Dabar galėsite džiovinti plaukus, naudodami plaukų

priežiūros priemones.

Ant plaukų patenkantis priemonės kiekis gali skirtis priklausomai nuo plaukų džiovinimo laiko bei nustatytos temperatūros ir oro

srovės galingumo. Didžiausias priemonės kiekis išskiriamas, pasirinkus maksimalią temperatūrą (2 padėtis) ir didžiausią oro srovės

intensyvumą (3 padėtis).

Vienos tūbelės pakaks 15-20 minučių trunkančiam plaukų džiovinimui. Priemonė skirstoma tolygiai viso džiovinimo metu, o geriausi

rezultatai pasiekiami praėjus maždaug 10-12 minučių nuo džiovinimo pradžios.

Laikykitės ant „Collexia Professional“ džiovintuvui pritaikytų plaukų priežiūros priemonių esančių nurodymų.
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Valymas

DĖMESIO!

Prieš valydami džiovintuvą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Prieš vėl naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visos drėgnai valytos dalys visiškai išdžiūvo.

Prietaiso ir jo priedų valymas

Jei reikia, valykite prietaisą ir jo priedus drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar agresyvių valiklių, kad nepažeistumėte prietaiso

paviršiaus.

Reguliariai tikrinkite ir valykite oro įsiurbimo ertmę, kad joje nesikauptų dulkės ir plaukai.

Kosmetinės galvutės (10) valymas

Prieš keisdami naudojamą priemonę, perplaukite kosmetinę galvutę drungnu vandeniu. Patariame kosmetinę galvutę praskalauti

kaskart baigus prietaisą naudoti.

Oro įsiurbimo filtro valymas

Kad oro įtraukimo filtre (4) susikaupė daug dulkių, žinosite filtro grotelėms pakeitus spalvą iš juodos į baltą. Reguliariai valykite

įsiurbimo filtrą, kad jame susikaupusios dulkės, nešvarumai ir plaukai nepatektų į prietaiso vidų.

Norėdami išvalyti filtrą, laikykitės šių nurodymų:

• Nuimkite filtrą (a), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę tol, kol sukasi.

• Atskirkite metalinę filtro dalį (a) nuo kempinėlės (b).

• Valykite metalinę filtro dalį (a) šepetėliu ar drėgnu skudurėliu.

• Perplaukite kempinėlę (b) tekančiu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.

• Įsitikinkite, kad visos sudrėkusios dalys visiškai išdžiūvo.

Atkreipkite dėmesį: jei filtras pažeistas, pakeiskite jį nauju.

• Atgal įstatykite kempinėlę (b) ir metalinę filtro dalį (a). Užfiksuokite, sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.

Atkreipkite dėmesį: kuo daugiau dulkių patalpoje, kurioje naudojate džiovintuvą, tuo dažniau reikės valyti filtrą.

Laikymas
• Prieš padėdami plaukų džiovintuvą saugoti, ištraukite kištuką iš rozetės ir palaukite, kol prietaisas atvės.

• Laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

• Nevyniokite laido aplink prietaisą. Nelankstydami suvyniokite jį į ritinėlį.

• Taip pat galite laikyti prietaisą pakabintą ant tam skirtos kilputės.

Išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą

sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę

atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Kad padarytumėte prietaisą nebetinkamą naudoti, nukirpkite jo laidą. Nepamirškite prieš tai ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės ir

nuimti nuo prietaiso aštrias ir pavojingas detales, kad vaikai su jomis nežaistų.
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Garantija
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnę informaciją rasite garantiniame lapelyje.

Techniniai duomenys
Tiekiama elektros srovė: 220-240 V~ 50/60Hz

Suvartojamos elektros kiekis: 1313W

Laido ilgis: 3m

Apsaugos klasė: II

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


