BaByliss PROI-Storm Ref. BAB6150E;6151E;6152E
PROFESIONASLUS SKAITMENINIS JONONIS IR KERAMIKINIS I-STORM
DŽIOVINTUVAS REGULIUOJAMAS GALINGUMAS 1400-2000W
I-STORM DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS IR JO PRIEDAI

1. Profesionalus AC variklis – reguliuojamas galingumas 100-2000 W.
2. Išimamas užpakalinės dalies filtras.
3. Ergonominė rankena
4. LCD ekranas: rodo temperatūrą laipsniais ºC, oro srovės greitį m 3/h ir vėsaus išėjimo
padėtį.
5. Tiesinis temperatūros valdymas nuo 45ºC iki 105ºC.
6. 2 greičio padėtys (I-O-II)
7. Kirpyklos ilgio laidas 2,70m
8. Pakabinimo žiedas
9. Vėsaus oro įjungimo mygtukas.
10. Du koncentruoti antgaliai
1. Jonų technologija
Šis džiovintuvas turi centrinį neigiamo poliaus jonų generatorių, kuris gali generuoti iki 65
000 000 jonų/m3. Plaukai yra natūraliai įkrauti teigiamais jonais, iš šis teigiamas įkrovimas
sukelia elektrinimąsi, kuomet džiovinate, tada plaukai skraido aplinkui. Jūsų plaukų paviršius
tampa šiurkštus ir jūsų plaukai atrodo negyvi.
Neigiamų jonų generavimas džiovintuvu neutralizuoja šį teigiamą krūvį ir tuo būdu panaikina
visą statišką elektrinimąsi iš jūsų plaukų.
Jūsų plaukai tampa minkštesni, švelnesni, labiau blizga ir tampa paklusnesniais.
Taip pat įrodyta, kad jonų technologija sustiprina plaukų priežiūros produktų veikimą.
2. Keramikinė danga
keramikinė danga dengianti priekinius ir galinius kaitinimo elementus garantuoja pastovų ir
lygiai paskirstomą karštį jūsų plaukams, nepaisant to, kaip ilgai jūs naudojate džiovintuvą.
Jūsų plaukai daugiau nekentės nuo temperatūros skirtumo ir tai yra labai svarbu jūsų
plaukams; optimalus džiovinimas.
3. Visiškai kompaktiškas ir lengvas
Su 15 cm filtru oro angoje ir sveriantis tik 485g, BAB6150E džiovintuvas yra labai lengvai
valdomas: jis leidžia jums idealiai kontroliuoti judesius.
4. Profesionalus AC variklis
BAB6150E turi AC variklį, kurio galingumą galima reguliuoti nuo 1400 iki 2000W (240V),
kuris padidina oro srovės galingumą 25% ( maksimalus oro padavimo galingumas: 105m3/h)
ir keturgubai prailgina jo naudojimą.
5. Skaitmeninis ekranas, rodantis temperatūra ir oro srautą
Skaitmeninis ekranas įstatytas rankenos išorėje rodo oro srovės padavimą m3/h ir temperatūra
ºC 25mm nuo džiovintuvo antgalio.
„Vėsaus išėjimo“ pasirinkimas taip pat rodomas skaitmeniniame ekrane, kuomet jūs laikote
mygtuką žemyn. Šis temperatūros ir greičio kontroliavimas padeda, kuomet džiovinate
skirtingo tipo plaukus ir leidžia jums lengvai sukurti norimą stilių.
6. Linijinis temperatūros kontrolės ratas
Mažas temperatūros kontrolės ratas esantis išorinėje rankenos pusėje, leidžia keisti
temperatūrą didinant, priklausomai nuo jūsų palukų tipo ir pageidaujamo stiliaus.
7. Koncentruojantys antgaliai
2 koncentruojantys antgaliai turintys 7 mm angą, leidžia labai precizišką džiovinimą ir
smiliavimą. 78-mm koncentruojantis antgalis skirtas trumpų palukų džiovinimui ir 94-mm
antgalis idealiai tinka vidutinio ilgio ir ilgiems plaukams.

NAUDOJIMAS
• Įjunkite džiovintuvą.
• Pasirinkite greitį spausdami jungiklį, esantį ant rankenos, į norimą padėtį:
- greičio padėtis I spaudžiant į kairę.
- Greičio padėtis II spaudžiant į dešinę.
Temperatūra bus rodoma skaitmeniniame ekrane. Temperatūros reguliavimo ratas leidžia
jums sumažinti arba padidinti džiovinimo temperatūrą:
- sumažinkite temperatūrą sukdami ratą sukant į kairę
- padidinkite temperatūrą sukdami ratą į dešinę.
Vėsaus oro mygtukas esantis rankenoje, leidžia suformuoti garbanas arba suteikia
palukam ilgalaikį efektą ir blizgesį. Jo naudojimas tai pat bus fiksuojamas ekrane.
Panaudoję džiovintuvą, jį išjunkite. Leiskite jam atvėsti prieš laikymą.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
BAB6150E džiovintuvas turi išimamą galinį filtrą, kuris apsaugo plaukus nuo dulkių,
išeinančių iš prietaiso variklio. Kad prietaisas ilgai ir švariai dirbtų, reguliariai išvalykite
prietaiso filtrą su švelniu ir sausu teptuku. Filtro išėmimas:
• Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, išjunkite iš elektros tinklo ir atvėsinkite.
• Išimkite filtrą traukiant jį lauk iš džiovintuvo korpuso.
• Pasukite filtrą 90 laipsnių kampu virš plaukų džiovintuvo ir atlaisvinkite 2 kabliukus
į žymeles, kol laikote filtrą statmenai prietaisui.
• Pasukite filtrą 90 laipsnių kampu ir įstumkite jį atgal į originalią padėtį.
SAUGUMO NURODYMAI
• ATSARGIAI: nenaudokite šio prietaiso prie vandens telkinių, baseinų, vonioje ar
prie kitų indų.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik taip, kaip rašoma šiame instrukcijos buklete.
Prašome laikytis nurodymų.
• Visuomet apžiūrėkite prietaisą prieš naudojimą, ar nėra pažeidimo ženklų.
Nenaudokite, jei yra pažeidimų, arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo atveju
susisiekite su aptarnaujančiu servisu.
• 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.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros įjungto.
• Nepadėkite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, kuomet jis yra naudojamas.
• Saugokite, kad prietaisas neturėtų tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis,
akimis, veidu ir kaklu.
• Kuomet prietaisą naudojate prie vaikų ar neįgalių žmonių, suaugusių priežiūra
būtina. Nenaudokite mažiems vaikams.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
• Po naudojimo neapvyniokite laido apie prietaisą, tai gali sukelti laido pažeidimus.
Vietoj to laikykite laidą laisvai šalia prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat
93/68/EEC.
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Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

