BYLISSPRO BABY TITAN plaukų džiovintuvas
mod. BAB052E
SPECIFIKACIJOS
• Kelioninis, 12cm nuo priekinių grotelių
iki galinio ﬁltro
• Keramikos-Turmalino technologija
• Galia 1000W
• Nuolatinės srovės variklis
• 2 nustatymai kaitrumas/greitis
• Mygtukas„Šaltas oras“
• Išpūtimo antgalis(koncentratorius)
• Sklaidytuvas (difuzorius)
• Nuimamas galinis ﬁltras
• Profesionalus 1,8 m laidas
• Pakabinimo kilpa

KERAMIKOS-TURMALINO TECHNOLOGIJA
KeramikosirTurmalinodangapriekinėseirgalinėsegrotelėse:
• TurmalinoirKeramikos derinys,leidžia tolygiai paskirstyti karštį,kad
pasiektumėte puikius rezultatus.
• Jūsų plaukaidaugiaunekentėsnuotemperatūros skirtumo irtai yralabai svarbu.
• Plaukų džiovinimastampa tinkamu dėkaTurmalino –kristalų mišinio,kuriopagrindinė
paskirtis – būti natūraliu neigiamų jonų šaltiniu, statinės elektros priešu.

NAUDOJIMAS
• Įjunkite maitinimo laidą į įtampos lizdą ir pasirinkite greitį I ar II, kad prietaisas pradėtų veikti.
• Greitis II: maksimaliam karščio ir oro srautui, ir greitam džiovinimui, pirštų ar sklaidytuvo (difuzoriaus)
pagalba, banguotų ar garbanotų plaukų formavimui.
• Greitis I: švelniam, ramiam džiovinimui, pirštų ar sklaidytuvo (difuzoriaus) pagalba.
Kad pasiektumėte nuostabių rezultatų džiovinant plaukus, rekomenduojame naudoti„BaBylissPRO Star
Light“ plaukų stilizavimo priemones.
„Star Light“ priemonės reaguodamos į džiovintuvo karštį, padeda be vargo pakeisti šukuosenos stilių iš vieno į
kitą, padeda pakeisti efektą (matinį, blizgantį ir kt.) iš vieno į kitą, padeda plaukams suteikti formą ir kontroliuoti,
sugarbanoti ar juos ištiesinti, suteikti jiems blizgesį ir stilingą išvaizdą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Kad užtikrintumėte tinkamą prietaiso funkcionavimą ir apsaugotumėte nuo plaukų patekimo į vidines
prietaiso dalis, reguliariai valykite galinį ﬁltrą. Dėl to:
• Įsitikinkite,kadprietaisasišjungtas,atjungtasišmaitinimo lizdoiryravėsus.
• Filtro išėmimui, laikykite prietaisą užrankenosir sukiteﬁltrąprieš laikrodžio rodyklės kryptį.
• Naudodamišvelnųirsausąšepetėlį(teptuką),pašalinkiteišﬁltroplaukusirkitusnešvarumus.
• Įdėkiteﬁltrąatgal,įstatydami 2 kabliukus į griovelius,esančius galinėje džiovintuvo dalyjeir sukdami ﬁltrą
laikrodžio rodyklės kryptimi.

SAUGUMO NURODYMAI
ĮSPĖJIMAS:
Polietileniniai maišeliai,kuriuose prietaisasyra supakuotas arbajopakuotė gali būti pavojingos.Saugokitešiuos
maišeliusnuovaikų,kad apsisaugotumėte nuo uždusimo.Šie maišeliai–nežaislas.

ATSARGIAI:
• Nenaudokite šioprietaiso šaliapraustuviųarkitų talpų suvandeniu.
• Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje.
• Neįmerkiteprietaisoįvandenįarkitus skysčius.
• Naudokite prietaisą tik taip,kaip nurodyta šiameinstrukcijosbuklete.
• Visuomet apžiūrėkite prietaisą prieš naudojimą, ar nėra pažeidimo ženklų. Nenaudokite, jei yra pažeidimų,
arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo atveju kreipkitės į aptarnaujantį servisą.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo
laidas ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas,
jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
• Nepalikite bepriežiūrosįjungtoprietaiso.
• Nepadėkite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, kuomet jis yra naudojamas.
• Saugokite, kad prietaisas neturėtų tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis, akimis, veidu ir
kaklu.
• Suaugusių priežiūra ir pagalba būtina naudojant prietaisą vaikams ar neįgaliems žmonėms, taipogi šalia jų.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
• Ponaudojimo,neapvyniokitelaido aplink prietaisą, tai gali sukeltilaido pažeidimus.Laikykite laidą laisvai,
šalia prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC (elektromagnetinis
suderinamumas) ir 73/23/EEC (buitinių elektrinių prietaisų saugumas), taip pat 93/68/EEC (CE
ženklinimas).
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

