
BABYLISS PRO
Plaukų suktuvas

BaBy Curl 2060E ir BaBy Wave 2061E

Naudojimo instrukcijos

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAIS Ą, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS
DĖL SAUGUMO

SAUGUMO NURODYMAI

• DĖMESIO: polietileniniai maišeliai,į kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos
atokiau nuo kūdikių ir mažų vaikų.
Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar pan. Plona polietileno plėvelė gali
prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.

• Dėmesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausyklės, vonios, dušo ar indų su vandeniu.
Prietaisą laikykite sausojevietoje.

• Jei prietaisu naudojatės vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
• Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip

papildomą apsaugą instaliuokite apsauginį srovės prietaisą. Pasikonsultuokite su elektriku.
• Prietaiso niekada neįmerkiteį vandenį ar kitą skystį.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro

darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jisįjungtas irįkištasį lizdą.
• Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
• Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja Babyliss.
• Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
• Venkite sąlyčio su kaklu, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
• Prietaisas nėra skirtas naudotis vaikams ir asmenims (įskaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar

kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba.
Įspėkite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.

• Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
• Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
• Šis prietaisas atitinka direktyvų 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

BAB2060E BaByCurl ir BAB2061E BaByWave tai maži, tačiau efektyvūs plaukų garbanojimo
prietaisai, kuriuos galima nešiotis visur, kur tik norite.

YPATYBĖS

•••• Keraminė danga
•••• Įjungimo / išjungimo jungiklis
•••• Automatinis temperatūros valdymas (180° C)
•••• Ypač greitasįkaitimas
•••• Veikimo lemputė
•••• Maitinimo laidas 1,80 m
•••• Įtampa 100-240V ~

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mod. 2060E:
• Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pastumkite O/I jungiklį. Prietaisą naudoti galėsite jau po

keleto sekundžių. Šis prietaisas leis jums išreikšti savo kūrybiškumą.
• Norėdami kurti lanksčias, minkštas garbanas, kurių galiukai yra tvirtesni, nykščiu ir smiliumi

paimkite plaukų sruogą ir laikykite jos galiukus prie neįkaistančio prietaiso galiuko. Tuomet
užvyniokite sruogą ant įkaitusio prietaiso vamzdžio (nevyniokite per arti galvos odos). Taip susuktą
sruogą tvirtai laikykite 5 – 6 sekundes. Paleiskite plaukų galiukus ir, netraukdami per jėgą, leiskite
sruogai lengvai nuslysti nuo vamzdžio.

• Jei norite susikurti minkštas, lanksčias garbanas, kurių galiukai purūs, sruogos galiuką užsukite ant
plačiausio vamzdžio galo ir toliau vyniokite link siauriausio galo. Sruogą palaikykite 5 – 6
sekundes. Optimaliam ir ilgalaikiam stiliui sukurti rekomenduojame naudoti Babyliss Pro plaukų
formavimo priemones.

• Atleiskite sruogos galiukus ir leiskite likusiems plaukams laisvai nuslysti nuo prietaiso.
• Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atvėsti.
• Baigę naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Leiskite prietaisui atvėsti.
Mod. 2061E:
•••• Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pastumkite O/I jungiklį. Prietaisą naudoti galėsite jau po

keleto sekundžių.
•••• Paimkite plaukų sruogą ir prietaiso žnyplėmis ją prispauskite netoli šaknų tačiau neprilieskite prie

galvos odos, nes galite nusideginti!
•••• Suglaustas žnyples laikykite švelniai suspaustas keletą sekundžių (priklausomai nuo plaukų tipo).

Tuomet suspauskite žemiau esančią ir dar nesugarbanotą sruogos dalį. Stenkitės nepriliesti jau
sugarbanotos sruogos dalies. Taip tęskite iki plaukų galiukų.

• Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atvėsti.
• Baigę naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

DĖMESIO
Prietaisasįkaista per keletą sekundžių ir tampa labai karštas, tad nelieskite jo rankomis ir nepriglauskite
prie galvos odos. Prieš naudodami visuomet patikrinkite, ar prietaisas ir karštis tinka jūsų plaukams.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

Prieš šalindami plaukus ar kitokius nešvarumus nuo prietaiso:
• Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
• Prietaisą valykite drėgna šluoste ir paviršiaus neėdančia valymo priemone arba muilu. Prieš toliau

naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis visiškai sausas.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABA IGA

Kad padėtumėte tausoti aplinką:
• Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
• Pristatykite jį į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktą.
• Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

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

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


