Babyliss PRO Tourmaline Pulse
plaukų džiovintuvas (gaubtas) su infraraudonaisiais
spinduliais
MOD. BAB6155

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Kompaktiškas, patogus naudojimui, puikiai tinka naudoti namuose, norintiems išgauti
tokius rezultatus kaip kirpykloje.
Skleidžiami infraraudonieji spinduliai džiovinimo metu, puikiai tinka plaukų dažymo
procedūroms, cheminiam plaukų formavimui, suteikdami natūralų plaukų džiovinimą.
Šis plaukų džiovintuvas puikiai tinka banguotų plaukų formavimui, kurie sunkiai
formuojami įprastiniais džiovintuvais, suteikia plaukams purumo, padidina plaukų
apimtį.
SPECIFIKACIJOS

1.
Galia 1800W
2.
2 oro pūtimo greičiai
3.
Infraraudonųjų spindulių įjungimo/išjungimo mygtukas
4.
Keramikos-turmalino technologija
5.
Nuimamas galinis filtras
6.
Pakabinimo kilpa
7.
Laidas 2.7 m
Naudojimas:
• Ijunkite prietaisą į maitinimo tinklą
• Įjunkite arba išjunkite skleidžiamų infraraudonųjų spindulių mygtuką
• Pasirinkite vieną iš dviejų numatytų oro išpūtimo greičių (lėtas /greitas)
• Plaukų formavimo metu, pradžioje, rekomenduojama naudoti
greičiausią oro išpūtimo srautą ir infraraudonuosius spidulius
• Plaukų formavimo pabaigoje, kai plaukai šiek tiek pradžiuvę, galite
išjungti infraraudonuosius spindulius ir sumažinktite oro išpūtimo
greitį. Taip pasieksite geriausių rezultatų, išsaugosite natūralų plaukų
žvilgesį ir formą.
Dėmesio: infraraudieji spinduliai duoda sklidimą tuoj pat, kai įjungiate tam skirtą
mygtuką, taciau greičiausio oro srauto kaitinimo elementas pasiekia didžiausią kaitrą
šiek tiek vėliau. Todėl paspaudus didžiausio oro srauto mygtuką, kaitra pasijaus
veliau.Nesijaudinkite, tai normalu.
Nerekomenduojama liesti rankomis priekinio džiovinimo gaubto, įkaitęs jis gali
nudeginti.Baigus džiovinti, leiskite prietaisui atvėsti, o tada sudėkite.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS.
• Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar ki
skysčiais.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojinga
net išjungus.
• Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos
sutrikimų.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tin
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet
baigę naudotis,
leiskite jam atšalti.
• 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.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat
93/68/EEC.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Naudojimo metu, prietaiso galinėje pusėje, ant filtro gali būti prisirinkę dulkių, plaukų, todėl
tam reikalinga papildoma priežiūra. Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite
prietaiso naudojimo laiką:
• Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėsęs.
• Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu nuo susikaupusių nešvarumų ir
plaukų.
• Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.
Profilaktiškam prietaiso išvalymui galite kreiptis į prekės aptarnavimo centrą.
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