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BaBylissPRO plaukų džiovintuvas
Modelis: 

BAB6350IE, BAB6350IOE, BAB6350IYE, BAB6350IFE

100% pagamintas Italijoje
Profesionalus, aukštos kokybės itališkas plaukų džiovintuvas
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PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ, PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI 
PRIETAISĄ, IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI!

SAUGUMO REIKALAVIMAI
ĮSPĖJIMAS: polietileno maišeliai, į kuriuos yra įpakuotas prietaisas ar jo pakuotė, gali būti 
pavojingi. Šiuos maišelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Niekada nedėkite maišelių į vaiko lovelę, lopšį, vežimėlį ar žaidimų aikštelę. Plono polietileno 
maišelis gali prilipti vaikui prie veido ir blokuoti kvėpavimą. Maišelis nėra žaislas.

ĮSPĖJIMAS: niekada nenaudokite prietaiso arti praustuvių, vonios, dušo kabinos ar kitų vandeniu
pripildytų talpų. Prietaisą laikykite sausoje vietoje.

Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, baigę jį naudoti, nedelsiant ištraukite kištuką iš 
elektros lizdo. Prietaiso naudojimas šalia vandens šaltinio gali būti pavojingas, net kai prietaisas yra 
išjungtas. Norėdami apsisaugoti nuo kylančio pavojaus, savo vonios kambaryje sumontuokite nuotėkio 
srovės įtaisą, kurio įžeminimo varža ne didesnė, nei 30mA. Patarimo kreipkitės į savo elektriką.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais ir protiniais 
sutrikimais bei asmenys, kuriems trūksta žinių apie prietaiso naudojimą, jeigu prieš tai jie yra apmokomi, 
kaip reikia saugiai naudoti prietaisą, arba prižiūrimi  ir suvokia su prietaiso naudojimu susijusią riziką.

Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ar atlikti kitus 
prietaiso priežiūros darbus.

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
Jei prietaiso laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi autorizuoto serviso meistras ar kitas kvalifikuotas asmuo, 
taip siekiant išvengti mirties pavojaus.
Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad neuždengtos oro patekimo angos. Patikrinkite, ar išoriniame 
prietaiso filtre nėra plaukų ar kitų nešvarumų. 
Šiame plaukų džiovintuve yra įmontuotas prietaisas, saugantis nuo perkaitimo. Jeigu plaukų džiovintuvas 
perkaista, jis automatiškai pradeda pūsti šaltą orą. Jei taip atsitiko, išjunkite plaukų džiovintuvą, 
nustatydami jo jungiklį į padėtį „OFF“, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite 10 min. Prieš 
įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar išoriniame prietaiso filtre nėra plaukų ar kitų nešvarumų. Įkiškite 
prietaiso kištuką į elektros lizdą ir įjunkite jį. Jeigu prietaisas perkaista pakartotinai, nedelsiant nustokite jį
naudoti, išjunkite, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Kreipkitės į autorizuotą servisą.
Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito ant žemės ar buvo pažeistas.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jeigu jis veikia neįprastai.
Naudokite tik BaBylissPRO rekomenduojamus priedus.
Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valydami jį.
Venkite bet kokio kontakto su kaistančiomis prietaiso dalimis, neleiskite joms prisiliesti prie jūsų odos, 
ausų, akių, veido ar kaklo.
Prieš padėdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
Norėdami užtikrinti, kad prietaiso laidas nebus pažeistas, nevyniokite jo apie prietaisą, o padėdami 
plaukų džiovintuvą įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
Prietaisas atitinka Europos sąjungos 2004/108/EEC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio 
suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl buitinio elektros prietaiso saugumo.

NAUDOJIMAS:

Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
Prietaisas yra valdomas dviem mygtukais. Skirtingi mygtukai leis jums pasirinkti vieną iš šešių 
temperatūros nustatymų ir vieną iš dviejų oro srauto išpūtimo greičių.

Įjungimo/išjungimo mygtukas:
Įjungimo/išjungimo mygtuku (D, H) įjunkite prietaisą ir pasirinkite oro srauto išpūtimo greitį.

Oro srauto išpūtimo reguliavimas (C, F):
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1 padėtis – švelnus oro srautas;
2 padėtis – stiprus oro srautas.

Pasirinkite pageidaujamą oro srauto temperatūrą:
Temperatūros reguliavimo mygtukas (A, E):
1 padėtis – išpučiamas šiltas oras;
2 padėtis – išpučiamas karštas oras.
Momentinis šalto oro mygtukas (B):
Jei nuspausite ir laikysite šį mygtuką, plaukų džiovintuvas akimirksniu ims pūsti šaltą orą. Norėdami, kad 
plaukų džiovintuvas vėl imtų pūsti nustatytos temperatūros orą, paprasčiausiai atleiskite mygtuką.
Po naudojimo, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku (D, H).

PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Nemerkite prietaiso į vandenį!
Prietaisą valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Prietaiso valymui niekada nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių!

Norėdami prailginti prietaiso naudojimo laiką, reguliariai valykite išorinį filtrą minkštu šepetėliu. 
Saugokite prietaisą nuo plaukų patekimo į  vidų.
Tai atlikite, laikydamiesi šių taisyklių:

Pasukite prietaiso filtrą prieš laikrodžio rodyklę (1) ir nuimkite jį (2).
Minkštu šepetėliu išvalykite filtrą ir angą. 
Uždėkite filtrą ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi (3), kol išgirsite trakštelėjimą, reiškiantį, kad 
filtras užfiksuotas savo vietoje.

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ AR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

Saugodami visų žmonių interesus ir išreikšdami savo aktyvumą aplinkosaugos srityje:
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
Pasinaudokite jūsų vietovėje veikiančia nenaudojamų prietaisų grąžinimo ir surinkimo sistema. 
Tokiu būdu kai kurios šio prietaiso dalys gali būti panaudotos dar kartą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


