PROFESIONALUS, YPAČ LENGVAS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
BAB7000IE
SAVYBĖS:
• subalansuotas, ergonomiškas dizainas;
• Ferrari sukurtas EDM TECHNOLOGY 5.0 variklis (1);
• galingas 2200 W prietaisas;
• labai lengvas – 399 g;
• 5 kartus ilgesnis naudojimo laikas;
• oro greitis: 194 km/val;
• oro srautas: 91 m3/val;
• pagrindinis jonų generatorius (2);
• 12 oro greičio ir temperatūros parinkčių (3);
• galingesnė ir geresnė plaukų priežiūra (Turbo režimas) (4);
• 3 ypač ploni oro koncentratoriai (5);
• difuzorius;
• nuimamas filtras (6);
• 2,8 m ilgio maitinimo laidas (7);
• pakabinimo žiedas (8).
EDM TECHNOLOGIJA 5.0
Nauja varikliais varomos elektronikos technologija.
> Ilga naudojimo trukmė
Tipiniuose varikliuose yra angliniai šepetėliai, kurie dar prietaisui nepasenus jau būna nusidėvėję dėl trinties. Kai šepetėliai
nusidėvi, variklis nebeveikia. Pakeitėme anglinius šepetėlis retais žemės magnetų žiedais. Plaukų džiovintuvo BAB7000IE variklį
naudosite daugiau kaip 5 000 valandų - 5 kartus ilgiau nei prietaisus su įprastais varikliais.
> Pastovumas
Variklio elektroninis valdymas garantuoja optimalų veikimą. Siekiant maksimalaus stabilumo, nuolat kontroliuojamas oro srautas.
Nėra nei galios, nei prietaiso veikimo sutrikimų.
> Mažesnė vibracija
Dėl elektroniškai valdomo variklio su dvigubu rutuliniu guoliu pavyko žymiai sumažinti vibraciją. Panaudoję ypač lengvą variklį
(150 g vietoje įprasto 250 g variklio) ir šią technologiją, gavome itin patogų prietaisą pritaikytą intensyviam naudojimui.
Sumažinama raumenų įtampa ir sukuriamas optimalus komforto jausmas.
> Daugiau tylos
Elektroniškai valdomas variklis apsisuka 4 milijonus kartų per minutę. Variklio sukimasis kelia triukšmą, tačiau elektroninė
kontrolė sušvelnina sukimosi seką ir pašalina žmogaus ausiai nemalonius garsus.
Galingesnė ir geresnė plaukų priežiūra
Turbo funkcija turi keletą privalumų, nes ja padidinus oro greitį ir srautą temperatūra nedidėja.
suformuojami greičiau, tačiau nepamirštama ir plaukų apsauga.

Plaukai išdžiovinami ir

PLAUKŲ DŽIOVINIMO PAGRINDAI
1.

2.

Naudokite šampūną ir plaukų kondicionierių. Kruopščiai išskalaukite. Rankšluosčiu nusausinkite vandens perteklių.
Išskirstykite plaukus. Naudodami plaukų formavimo šukas paimkite plaukų sruogą ir į ją nukreipkite plaukų džiovintuvo
pučiamą karštą orą. Imkite po nedidelę plaukų sruogą, kad karštas oras galėtų lengvai prasiskverbti. Oro srautą
nukreipkite tiesiai į plaukus, o ne į galvą.
Kai naudojate plaukų džiovintuvą stebėkite, kad plaukai neužstotų oro įtraukimo angos.
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3.
4.
5.

Norėdami neperdžiovinti plaukų ir išvengti galimos žalos, karšto oro ilgai nepūskite į vieną plaukų sritį. Džiovindami
plaukus formuokite norimą šukuoseną.
Jei džiovindami plaukus norite sukurti garbanotų arba banguotų plaukų šukuoseną, beveik išdžiovinkite plaukus karštame
ore, o tada juos baikite formuoti pūsdami vėsesnį orą.
Į plaukų džiovintuvo pakuotę įeina oro koncentravimo antgaliai. Antgalius naudokite tada, kai jums reikia išdžiovinti
mažą plaukų plotą (pavyzdžiui, garbaną arba bangą) arba, kai norite ištiesinti garbanotus plaukus.

ĮSPĖJIMAS
Šiame profesionaliame plaukų džiovintuve yra šalto oro funkcija. NENUKREIPKITE oro įtraukimo angos į plaukus, nes galite
sugadinti vidines prietaiso dalis. Niekada neužkimškite prietaiso ortakių. Iš prietaiso oro įtraukimo filtro reguliariai valykite
pūkus, plaukus ir kt. Jeigu neišvalysite filtro, prietaisas gali veikti prasčiau, gali sutrumpėti jo naudojimo laikas arba nebegalios
garantija.
Šaltas oras

NEIGIAMŲ JONŲ GENERATORIUS
Plaukų džiovintuve BAB7000IE įmontuotas jonų generatorius, kuris vienam cm3 gamina milijonus jonų. Plaukai natūraliai turi
teigiamą krūvį. Tad juos džiovinant plaukų džiovintuvu krūvis didėja ir gaunama statinė elektra, todėl plaukai atsiskiria vienas nuo
kito. Plaukai tampa šiurkštūs ir negyvybingi. Šio plaukų džiovintuvo sukuriami neigiami jonai neutralizuoja teigiamą plaukų krūvį
ir pašalina juose susikaupusią statinę elektros energiją. Plaukai tampa žvilgantys ir lengvai šukuojami. Įrodyta, kad jonų
technologija veikia kaip plaukų priemonių katalizatorius.
YPAČ LENGVAS IR ERGONOMIŠKAS
Plaukų džiovintuvą BAB7000IE labai patogu naudoti dėl svorio centre esančios ergonomiškos rankenos. Lengvas ir subalansuotas
prietaisas puikiai tinka naudoti grožio salonuose.
ORO KONCENTRAVIMO ANTGALIAI
Į plaukų džiovintuvo BAB7000IE pakuotę įeina 3 skirtingo dydžio oro koncentratoriai.
- 6mm x 60mm tiesus, siauras antgalis. Puikiai tinka tiesinant plaukus, nes galite lengvai pasiekti norimą temperatūrą.
- 6mm x 75mm platus antgalis. Jo įstriža forma leidžia plaukus išdžiovinti ypač greitai.
- 4mm x 70mm ypač plonas antgalis. Optimali oro slėgio kontrolė ir efektyvus rezultatas.
NUORODOS NAUDOTOJUI
Prietaisu naudositės sklandžiai, jei jis bus švarus. Kai norėsite prietaisą išvalyti, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo,
palaukite, kol prietaisas atvės, tada šepetėliu išvalykite dulkes iš oro įtraukimo angos. Plaukų džiovintuvo korpusą galite valyti tik
drėgna švaria šluoste. Prietaisas gali perkaisti, jei bus užkimštos oro įtraukimo angos. Prietaisui perkaitus, kad nebūtų padaryta
žala ar sužaloti asmenys, suveiks automatinė apsaugos sistema, kuri išjungs prietaisą arba karštą orą. Jei prietaisas arba oro
kaitinimas išsijungė, prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą ištraukite jį iš elektros lizdo ir palaukite 10 - 15min, kol jis atvės.
Įsitikinkite, kad prietaiso ortaklai neužkimšti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1. Nuimkite prietaiso oro įtraukimo filtrą jį sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
2. Angoje pasiekite tinklelį ir jį išstumkite iš filtro (1 pav.).
3. Patikrinkite ar nėra akivaizdžiai įstrigusių plaukų (2 pav.). Nenaudodami jokių valiklių tiklelį išskalaukite po tekančiu
vandeniu ir pašalinkite visus nešvarumus. Veiksmą kartokite tiek kartų, kiek to reikia; nešvarumus galite pasšalinti
naudodamiesi šepetėliu.
4. Įsitikinkite, kad tiklelis yra švarus ir visiškai sausas. Tinklelį įdėkite į nuimamo filtro apačią (3 pav.).
5. Pirštais paspauskite tinklelio kraštus, kad jis gerai įsitvirtintų (4 pav.).

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104, mob.tel.864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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