
Babyliss PRO KOMPRESSOR 1900S
plaukų džiovintuvas mod. BAB 6603E

PRO KOMPRESSOR 1900S – tai aukščiausios kokybės produktas, sukurtas profesionaliam
naudojimui, pasižymintis ypatingai greitu plaukų išdžiovinimu, nes jameįmontuotas padidintas oro
išpūtimas, net 25%. Šis prietaisas lengvas ir patogus darbui.
SPECIFIKACIJOS
1. Galia1900W/230V;
2. 4 temperatūros/2 greičio nustatymai;
3. Mygtukasšaltooropūtimui;
4. Kompresorius,didinantisoro išpūtimą 25%;
5. 2 koncentratoriniaisnapeliai(plotis 7 ir 9mm, aukštis 6mm)susistemaOverAir;
6. Labaiilgasmaitinimolaidas;
7. Pakabinimokilpa;
8. Nuimamasgalininsoro filtras;
9. Patogirankena;

SVARBU !!!! Šis plaukų džiovintuvas turi apsauginį termostatą. Perkaitimo atveju, prietaisas išsijungia
automatiškai. Po keleto minučių jis vėl pradės veikti.
VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA
• Reguliariai valykite galinį filtr ą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką.
• Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėsęs.
• Nuimkite galinį filtr ą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu.
• Uždėkite galinį filtr ą atgalį jo vietą ir užfiksuokite.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS.
• Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra

pažeistas.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
• Neįmerkite prietaisoį vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite
prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam
pavojingas net išjungus.
• Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas patalynė ar pan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys
psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo

tinklo. Nepalikiteįjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir
visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.

• Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis
prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš

maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jisturi būti pakeistas tik garantinio
aptarnavimo centre.

• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat
93/68/EEC.

•••• Visuometįsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 201034
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