
Babyliss PRO  karšo oro plaukų  formuotuvas  
TITANIUM TOURMALINE

mod. BAB-2676TTE 

Babyliss PRO kompanijos pagaminto prietaiso pagalba  suformuosite plaukus. Prietaisas skirtas profesionaliam
naudojimui.

SPECIFIKACIJOS
700W galingumo variklis skirtas  suformuoti  šukuoseną. 2  oro srauto nustatymai. Pirma džiovintuvu nepilnai 
išdžiovinkite plaukus, o paskui, naudodami karšto oro  formuotuvą suformuokite norimą šukuoseną. Taip 
apsaugosite plaukus nuo perdžiūvimo.

TERMOŠEPETYS
Termošepetys susideda iš metalinio cilindro ir iš jo išlendančių metalinių spyglių. Šio šepečio pagalba plaukus 
galima tiesinti, garbanoti, didinti ir mažinti apimtį. Karšto oro  pagalba metalinis cilindras įkaista, tolygiai 
paskirstydamas orą toje vietoje, kur formuojamas plaukas, todėl naudojimas tampa efektyvus.

NUIMAMAS GALINIS FILTRAS
Naudojantis prietaisu, būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. Kai formuojate plaukus, saugokite kad jie 
nepatektų  į  prietaiso vidų.. Prietaiso galinį filtrą reikia  reguliariai valyti.
Naudodamiesi formuotuvu, niekada ranka neuždenkite oro įsiurbimo grotelių, nes prietaisas gali 
perkaisti.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
Svarbu: išėmus prietaisą iš pakuotės, polietileninį maišelį ir dėžutę rekomenduojama laikyti vietoje, 
nepasiekiamoje vaikams.
Dėmesio!!!! šio prietaiso negalima naudoti vonios kambaryje.

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 darbą niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.
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