PROFESIONALUS PLAUKŲ
DŽIOVINTUVAS
BABYLISSPRO ORCHID

BAB6150ORCE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Funkcijos ir savybės












Profesionalus kintamosios srovės variklis;
Nuimamas galinis filtras;
Ergonomiška rankenėlė;
LCD ekranėlis – rodo temperatūrą (°C), oro cirkuliacijos greitį (m³/val.), šalto oro pūtimo funkciją (jei aktyvuota);
Tolydi temperatūros kontrolė (iki 105 °C);
2 greičio parinktys (I‐0‐II);
Šalto oro srovės pūtimo funkcija;
2.70 m ilgio laidas, pritaikytas kirpykloms;
Laikymo kilpelė;
2 srovę koncentruojančios galvutės;
Srovės sklaidytuvas.

Jonų technologija
Plaukai natūraliai turi teigiamą krūvį, kuris padidėja, kai džiovinate plaukus džiovintuvu. Statinė elektra plauko paviršiuje lemia tai,
kad plaukai netenka gyvybingumo ir tampa šiurkštūs.
Centrinis jonų generatorius generuoja milijonus neigiamo krūvio jonų, kurie veiksmingai neutralizuoja šį teigiamą krūvį ir sumažina
statinę elektrą plauko paviršiuje. Dėl jonų technologijos plaukai taps minkštesni, žvilgės, nesivels, bus kur kas paklusnesni ir lengviau
formuojami.
Moksliniai tyrimai įrodė, kad jonų technologija sustiprina teigiamą plaukų priežiūros produktų poveikį.

Patogus naudojimas
BAB6150ORCE džiovintuvas labai mažas (15 cm filtras) ir lengvas (vos 485 g), lengvai naudojamas ir patogus. Jo dizainas užtikrins
mažesnę nei įprastai raumenų apkrovą ir judesių tikslumą.

Profesionalus kintamosios srovės variklis
BAB6150ORCE džiovintuvas turi kintamosios srovės variklį, kurio galia svyruoja tarp 1400 ‐ 2000W (oro cirkuliacijos greitis padidėja
25%). Maksimalus cirkuliacijos greitis – 105 m³/val.

Skaitmeninis temperatūrą ir srovės greitį rodantis ekranėlis
Ant rankenėlės esantis skaitmeninis ekranėlis rodo šiuos duomenis:

Temperatūrą (°C) 25mm atstumu nuo plaukų džiovintuvo galvutės;

Oro cirkuliacijos greitį (m³/val.);

Šalto oro pūtimo funkciją (jei aktyvuotas mygtukas).
Šis ekranėlis leis kontroliuoti džiovintuvo temperatūrą ir srovės greitį, taigi lengvai suformuosite bet kokią šukuoseną ir išdžiovinsite
visų tipų plaukus.

Tolygaus temperatūros reguliavimo valdiklis
Temperatūros valdiklis, esantis išorinėje rankenėlės dalyje, leis temperatūrą didinti pamažu ir tolygiai priklausomai nuo plaukų tipo
ir pageidaujamos šukuosenos.

Srovės koncentravimo galvutės
2 plonos (7mm) srovę koncentruojančios galvutės leis labai tiksliai kontroliuoti šukuosenos formavimą ir plaukų džiovinimą. 78 mm
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galvutė skirta trumpų plaukų džiovinimui ir šukuosenos formavimui, 94 mm pritaikyta vidutinio ilgio ir ilgiems plaukams.

Naudojimas



Įjunkite džiovintuvą į maitinimo tinklą.
Nustatykite džiovinimo greitį, spustelėdami mygtuką, esantį ant rankenėlės. Pasirinkite reikiamą padėtį:
o I (į kairę);
o II (į dešinę).

Ekranėlyje pasirodys temperatūra. Temperatūros valdiklis leis sumažinti arba padidinti temperatūros rodmenį.
o Sumažinkite temperatūrą, pasukdami ratuką į kairę.
o Kilstelėkite temperatūrą, pasukdami ratuką į dešinę.

Šalto oro srovės mygtukas, esantis vidinėje rankenėlės pusėje, leis užfiksuoti suformuotą garbaną arba šukuoseną,
užtikrins ilgai išliekančius rezultatus ir plaukų žvilgesį. Šiai funkcijai esant aktyvuotai, matysite atitinkamą rodmenį
ekranėlyje.

Baigę naudoti džiovintuvą, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam
visiškai atvėsti.
Dėmesio: šis plaukų džiovintuvas turi apsauginį termostatą. Prietaisui perkaitus, apsauginis mechanizmas automatiškai išjungs
prietaisą. Praėjus šiek tiek laiko ir prietaisui atvėsus, šis mechanizmas vėl įjungs prietaisą.

Valymas ir priežiūra
BAB6150ORCE plaukų džiovintuvas turi nuimamą galinį filtrą, kuris neleidžia, kad į prietaiso variklį patektų plaukų ar dulkių. Kad
palaikytumėte prietaiso švarą ir užtikrintumėte sėkmingą jo veikimą, reguliariai valykite prietaiso filtrą minkštu ir sausu šepetėliu.
Kad nuimtumėte filtrą:

Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, jo kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo ir džiovintuvas spėjo visiškai atvėsti.

Nuimkite filtrą, stumtelėdami ir nuimdami jį nuo džiovintuvo korpuso.

Pasukite filtrą 90° kampu ir atleiskite, atskirdami 2 kabliukus.

Minkštu šepetėliu pašalinkite susikaupusius plaukus ir dulkes.

Norėdami vėl prijungti filtrą, įstatykite kabliukus į jų griovelius, laikydami filtrą statmenai prietaiso.

Pasukite filtrą 90° kampu ir spustelėdami grąžinkite jį į jo pradinę poziciją.

Techniniai duomenys
Produktas
Tipo numeris
Gamintojas
Techniniai duomenys

Plaukų džiovintuvas
S129
BaByliss / CPL
230V~ 50‐60Hz 1850W
240V~ 50‐60Hz 2000W
Kinija

Pagaminimo šalis

Prietaisas atitinka šias CE direktyvas:
2004/108/EC elektromagnetinio suderinamumo direktyva;
2006/95/EC mažos įtampos direktyva;
2011/65/EC RoHS (pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) direktyva;
2005/32/EC ekologiško dizaino direktyvos, priimtos Europos Komisijos, (EC) No. 1275/2008 ir (EC) No. 278/2009, pataisos
2008/28/EC;
2006/42/EC mechanizmų direktyva.
Prietaisas atitinka šiuos standartus:
Mažos įtampos direktyva:
(elektromagnetinis laukas)
Ekologiškas dizainas:
Elektromagnetinis
suderinamumas:
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EN 60335‐2‐23
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EN 62233
EN 50564
EN 55014‐1
EN 61000‐3‐2
EN 61000‐3‐3
EN 55014‐2
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2006
2006
2008
1997

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
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www.krinona.lt
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