
Babyliss PRO
Profesionalus plaukų džiovintuvas

REF. BAB6640V
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

BABYLISS PRO PLAUK Ų DŽIOVINTUVAS
Babyliss plaukų džiovintuvas yra aukščiausios kokybės produktas, sukurtas
profesionaliam naudojimui, pritaikytas efektyviam ir lengvam naudojimui. Jo platus
formavimo snapelis leidžia profesionaliai formuoti bet kokios struktūros plaukus.

SPECIFIKACIJOS
1. Galia1800W
2. AC varikliukas
3. 3 temperatūrosnustatymai
4. 2 greičio nustatymai
5. Mygtukaskarštamar vėsiampūtimui
6. Atverčiamasgalinisfiltras
7. Koncentratorinissnapelis
8. 2,7m maitinimokabelis
9. Pakabinimokilpa

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Reguliariaivalykite galinį filtr ą, taipprailginsiteprietaisonaudojimolaiką.
• Neįmerkiteprietaisoį vandenį ar kitus skysčius.Nenaudokiteprietaisošalia indų su
vandeniu ar kitais skysčiais.
• Baigę naudotisprietaisu,ištraukitemaitinimokabelį išmaitinimotinklo, nesvanduo
jam pavojingas net išjungus.
• Nepadėkite prietaisoant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas,patalynė ar pan.
• Ypatingapriežiūra reikalinga,jei prietaisunaudojasivaikai,neįgalieji ar žmonės
turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jeiprietaisonenaudojatear noritejį valyti, jis būtinai turi būti išjungtasiš
maitinimo tinklo. Nepalikiteįjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant
karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
• Nenaudokiteprietaisojei pažeistasmaitinimokabelis.Jeinaudojantisprietaisubuvo
pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo
centre.
• Šis prietaisasatitinkaReikalavimuskeliamusdirektyvų 89/336/EECir 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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