
BABYLISS PRO Plaukų džiovintuvas
BAB6170E ECO

Naudojimo instrukcijos

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, 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 sausoje vietoje.

• 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 srovės pertraukiklį su ne didesne nei 30 mA srove.
Pasikonsultuokite su elektriku.

• Prietaiso niekada neįmerkite į vandenį ar kitą skystį.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro

darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
• Neblokuokite oro įtraukimo angos, kai prietaisas įjungtas. Angoje neturėtų būti susikaupusių

plaukų ar kitokių nešvarumų.
• Prietaise įmontuotas temperatūros saugiklis. Jei prietaisas pernelyg smarkiai įkaista, jis

automatiškai išsijungs arba nebekaitins išpučiamo oro. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą, ištraukite
kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti 10 minučių. Prieš toliau jį naudodami
patikrinkite, ar oro įtraukimo ir išpūtimo angose nėra susikaupusių plaukų ar dulkių. Įkiškite
kištuką į lizdą ir įjunkite prietaisą. Jei jis vėl perkaistų, išjunkite prietaisą ir jo nebenaudokite.
Pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas, o kištukas įkištas į 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.

PROFESIONALUS ECO PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS BAB6170E

Išskirtinė Babyliss Pro technologija. Reali ECO technologija, sujungianti plaukų džiovinimą ir energijos
taupymą.

BAB6170E ECO plaukų džiovintuvas prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, tuo pat metu
veikdamas kaip standartinis plaukų džiovintuvas.

Šis plaukų džiovintuvas suteikia išskirtinį komfortą. Visa tai – dėl ergonomiško rankenos dizaino ir itin
mažo svorio (412 g). O tai reiškia ir mažesnį raumenų įtempimą.

BAB6170E veikia labai tyliai, tad neerzins jūsų klausos.

YPATYBĖS

• 2 veikimo režimai:
ECO: 1200 W, oro greitis 90 km/h
ĮPRASTINIS: 1800 W, oro greitis 115 km/h

• Ilgaamžis variklis, ypač lengvas, su didesniu magnetinės energijos tankiu
• Ypač lengvas: 412 g
• Tylus
• 4 režimai: 2 greičio ir 2 karščio
• Nuimamos filtro grotelės
• Oro koncentratorius su Venturi efektu
• Profesionalus maitinimo laidas 2,70 m

BAB6170E ECO plaukų džiovintuvas išlaiko idealią pusiausvyrą tarp karščioir oro srauto, tad
pasiekiamas profesionalus džiovinimo greitis ir kokybė.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Kad prietaisas veiktų optimaliai, saugokite jo angas nuo dulkių ir plaukų kaupimosi bei reguliariai
valykite filtro groteles:
• Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
• Kad nuimtumėte filtro groteles, prietaisą tvirtai laikykite už rankenos ir sukite filtrą priešinga

laikrodžio rodyklei kryptimi.
• Švelniu šepetėliu nuo filtro pašalinkite plaukus ar kitokius nešvarumus.
• Vėl uždėkite filtrą: sukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

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.
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