
Babyliss PRO plaukų formavimo žnyplės
mod. BAB2230-13mm; 2231-16mm; 2232-19mm;

SPECIFIKACIJOS
• Elektroninis kaitinimo elementas, kurio pagalba žnyplės labai greitai

pasiekia reikiamą temperatūrą.
• Lankstus ir ilgas maitinimo kabelis.
• Neslystantis žnyplių rankenos ir svirtelės paviršius.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
1. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso

šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su įkaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti

kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite įkaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip

audeklas, patalynė ir pan.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar

neįgalieji žmonės. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Svarbu Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi

būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto
prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių
ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atvėsti.

6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei
naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant
išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis
turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.

7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo
reikalavimus, direktyvos 89/336/EEC.

8. Baigę dabą niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.
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