
Babyliss PRO Ionic Conditioning Dryer
plaukų džiovintuvas

REF BAB6686

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
BABYLISS PRO IONIC PLAUK Ų DŽIOVINTUVAS
Babyliss Pro Ionic yra galingas 2000W plaukų džiovintuvas su specialia jonų sistema, kuri
subalansuoja elektros krūvius ir
plaukai lieka tiesūs, blizgantys bei neįsielektrina.
SPECIFIKACIJOS
1. Galia2000W
2. AC varikliukas
3. Dvigubajonų kamera
4. 6 temperatūros/greičio nustatymai(įskaitantturbokaitinimą ir šaltą orą)
5. Koncentratorinissnapelis
6. Mygtukaskarštamar vėsiampūtimui
7. Atverčiamasgalinisfiltras
8. Pakabinimokilpa
DVIGUBA JON Ų IŠĖJIMO ANGA
Šis plaukų džiovintuvas neutralizuoja elektros krūvių susidarymą ir taip plaukai lieka neįelektrinti, juos
šukuojant,
šluostant, džiovinant ir t.t.
Tokiu būdu plaukai tampa lengvai formuojami, tiesūs bei neįsielektrina.
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 naudokitetik pagalinstrukcijas.
• Prieš naudodamiesiprietaisu,visuometpatikrinkite,ar jis nėrapažeistas.
• Jeiprietaisasyra pažeistas,nenaudokitejo ir kreipkitės į garantinioaptarnavimocentrą.
• Neįmerkiteprietaisoį vandenį arkitus skysčius.Nenaudokiteprietaisošalia indų suvandeniuarkitaisskysčiais.
• Baigę naudotisprietaisu,ištraukitemaitinimokabelį iš maitinimotinklo, nesvanduojampavojingasnetišjungus.
• Nepadėkite prietaisoantjokiųminkštų paviršių, tokiu kaipaudeklas,patalynė arpan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
• Laikykite prietaisą vaikamsnepasiekiamojevietoje.
• SVARBU! Jeiprietaisonenaudojatearnoritejį valyti, jis būtinai turi būti išjungtasiš maitinimotinklo.
Nepalikiteįjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis,
leiskite jam atšalti.
• Nenaudokiteprietaisojei pažeistasmaitinimokabelis.Jeinaudojantisprietaisubuvopažeistasmaitinimo
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,taippat93/68/EEC.

• Visuometįsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
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Babyliss Pro Ionic yra galingas 2000W plaukų džiovintuvas su specialia jonų sistema, kuri
subalansuoja elektros krūvius ir
plaukai lieka tiesūs, blizgantys bei neįsielektrina.
SPECIFIKACIJOS
9. Galia2000W
10. AC varikliukas
11. Dvigubajonų kamera
12. 6 temperatūros/greičio nustatymai(įskaitantturbokaitinimą ir šaltą orą)
13. Koncentratorinissnapelis
14. Mygtukaskarštamar vėsiampūtimui
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DVIGUBA JON Ų IŠĖJIMO ANGA
Šis plaukų džiovintuvas neutralizuoja elektros krūvių susidarymą ir taip plaukai lieka neįelektrinti, juos
šukuojant,
šluostant, džiovinant ir t.t.
Tokiu būdu plaukai tampa lengvai formuojami, tiesūs bei neįsielektrina.
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 naudokitetik pagalinstrukcijas.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
• Jeiprietaisasyra pažeistas,nenaudokitejo ir kreipkitės į garantinioaptarnavimocentrą.
• Neįmerkiteprietaisoį vandenį arkitusskysčius.Nenaudokiteprietaisošalia indų suvandeniuarkitais skysčiais.
• Baigę naudotisprietaisu,ištraukitemaitinimokabelį iš maitinimotinklo, nesvanduojampavojingasnetišjungus.
• Nepadėkite prietaisoantjokiųminkštų paviršių, tokiu kaipaudeklas,patalynė arpan.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
• Laikykite prietaisą vaikamsnepasiekiamojevietoje.
• 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, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
• Šis prietaisasatitinkaReikalavimuskeliamusdirektyvų 89/336/EECir 73/23/EEC,taippat93/68/EEC.
Visuometįsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
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