PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

Modelis: BAB6700E
Prodigio

PROFESIONALŪS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAI
PAGAMINTA ITALIJOJE
Šios linijos plaukų džiovintuvai pagaminti sujungiant visas technologijų galimybes, kad galima būtų pasiekti
pačius geriausius rezultatus.
Galia ir veiksmingumas
Labai aukšto lygio savybėmis ir ilgaamžiškumu pasižymintis 2100W galingumo AC variklis, pagamintas
Italijoje.
Keramika dengtos priekinės grotelės
Priekinės grotelės, padengtos keramika, optimizuoja jonų srautą.
Neigiamų jonų generatorius
Šiame plaukų džiovintuve yra įmontuotas centrinis neigiamų jonų generatorius, kuris skleidžia net kelis
milijonus jonų viename kubiniame centimetre.
Plaukai natūraliai turi teigiamą elektros krūvį, kuris sustiprėja plaukų džiovinimo metu ir įgauna statinį krūvį.
Plauko paviršius tampa šiurkštus ir atrodo nesveikai. Neigiami jonai, kuriuos skleidžia plaukų džiovintuvas,
neutralizuoja teigiamą krūvį ir tokiu būdu pašalina statinį krūvį plaukuose. Plaukai pradeda žvilgėti ir tampa
lengviau formuojami.
Taip pat tyrimais buvo įrodyta, kad jonų technologijos dėka sustiprinamas plaukų priežiūros priemonių
poveikis.
Lengvas ir ergonomiškas

Šis plaukų džiovintuvas yra itin kompaktiškas, turi ergonomišką rankeną, specialiai suprojektuotą taip, kad
atpalaiduotų įsitempusius dilbio raumenis ir būtų labai patogu naudoti plaukų džiovintuvą.
Idealiai subalansuotas optimalioms darbo sąlygoms užtikrinti.
Orą koncentruojantys antgaliai
Pagamintų Italijoje produktų linijos plaukų džiovintuvo pakuotėje yra du skirtingi orą koncentruojantys
antgaliai:
- tiesus 60mm antgalis, idealiai tinkantis plaukų tiesinimui, nes leidžia reikiamai įtempti plaukus;
- nuožulnus, skirtas lengvam plaukų džiovinimui. Jis yra šiek tiek įstrižos formos, kad idealiai prisitaikytų
prie plaukų džiovinimo šepečio formos.
SAVYBĖS
-

Keramikos technologija.
Labai aukšto lygio savybėmis ir ilgaamžiškumu pasižymintis AC variklis.
6 oro srauto greičio ir temperatūros nustatymai.
Šalto oro mygtukas.
2 orą koncentruojantys antgaliai.
Nuimamas išorinis filtras.
2,7m. ilgio laidas.
Žiedas prietaiso pakabinimui.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Šis plaukų džiovintuvas turi nuimamą išorinį filtrą, saugantį variklį nuo plaukų ir kitų nešvarumų.
Valykite šį filtrą reguliariai, kad prietaisas veiktų nepriekaištingai. Tai taip pat prailgins jūsų prietaiso
tarnavimo laiką.
- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, atvėsęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Viena ranka laikykite prietaisą už rankenos, kita ranka sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę.
- Minkštu šepetėliu nuvalykite nuo filtro susikaupusius plaukus ir nešvarumus.
- Norėdami uždėti filtrą, įstatykite ant jo esančius įsikišimus į ant plaukų džiovintuvo esančias angeles ir
pasukite filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS!
SAUGOS ĮSPĖJIMAI
ĮSPĖJIMAS: polietileniniai maišeliai, į kuriuos supakuoti prietaisai, ir prietaisų pakuotės gali
būti pavojingos. Laikykite juos atokiau nuo kūdikių ir vaikų.
Nenaudokite jų kūdikių ar vaikų lovelėse, vežimėliuose ar žaidimų aikštelėse. Plona plėvelė gali
prilipti prie nosies ar burnos ir neleisti vaikui kvėpuoti. Maišelis nėra žaislas.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso virš ar netoli praustuvės, vonios, dušo ar kitų vandens talpų.
Prietaisą laikykite sausoje vietoje.

-

-

Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, iš karto po naudojimo ištraukite prietaiso kištuką iš elektros
lizdo. Prietaiso naudojimas netoli vandens talpų gali būti pavojingas, net kai prietaisas yra išjungtas.
Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnio,
nei 30mA darbinio srovės stiprumo elektros srovės nuotėkio prietaisas. Pasikonsultuokite su savo
elektriku.
Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
Siekiant išvengti sužalojimų, pažeistą prietaiso laidą gali pakeisti gamintojas, autorizuoto serviso
meistras ar kitas atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

-

-

-

Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad neuždengtos oro patekimo angos. Patikrinkite, ar išoriniame
prietaiso filtre nėra plaukų ar kitų nešvarumų.
Šiame plaukų džiovintuve yra įmontuotas prietaisas, saugantis nuo perkaitimo. Jeigu plaukų
džiovintuvas perkaista, jis automatiškai pradeda pūsti šaltą orą. Jei taip atsitiko, išjunkite plaukų
džiovintuvą, nustatydami jo jungiklį į padėtį „OFF“, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite 10
min. Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar išoriniame prietaiso filtre nėra plaukų ar kitų nešvarumų.
Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą ir įjunkite jį. Jeigu prietaisas perkaista pakartotinai, nedelsiant
nustokite jį naudoti, išjunkite, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Kreipkitės į autorizuotą servisą.
Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito ant žemės ar buvo pažeistas.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jeigu jis veikia neįprastai.
Naudokite tik BaBylissPRO rekomenduojamus priedus.
Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valydami jį.
Venkite bet kokio kontakto su kaistančiomis prietaiso dalimis, neleiskite joms prisiliesti prie jūsų odos,
ausų, akių, veido ar kaklo.
Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat
asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų
saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Jei prietaisą
naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
Prieš padėdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
Norėdami užtikrinti, kad prietaiso laidas nebus pažeistas, nevyniokite jo apie prietaisą, o padėdami
plaukų džiovintuvą įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
Prietaisas atitinka Europos sąjungos 04/108/EEC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio
suderinamumo ir ES 06/95/EC direktyvą dėl buitinio elektros prietaiso saugumo.

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ AR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS
Saugodami visų žmonių interesus ir išreikšdami savo aktyvumą aplinkosaugos srityje:
- Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
- Pasinaudokite jūsų vietovėje veikiančia nenaudojamų prietaisų grąžinimo ir surinkimo
sistema.
Tokiu būdu kai kurios šio prietaiso dalys gali būti panaudotos dar kartą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
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