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BABYLISS PRO Plaukų džiovintuvas
BAB6800IE

Naudojimo instrukcijos

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAIS Ą, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE SAUGUMO NURODYMUS.

SAUGUMO NURODYMAI

DĖMESIO: polietileniniaimaišeliai, į kuriuossupakuotasprietaisas,gali kelti pavojų. Laikykite juosatokiaunuokūdikių ir mažų vaikų.
Niekadajų nenaudokitevaikų lovelėse,vežimėliuosear pan.Plonapolietilenoplėvelė gali prilipti prienosiesir sutrikdyti kvėpavimą.
Pakavimomedžiagosnėraskirtosžaidimams.

Dėmesio:niekadaprietaisonenaudokitenetoli prausyklės,vonios,dušo ar indų suvandeniu.Prietaisą laikykite sausojevietoje.
Jeiprietaisunaudojatės vonioje,iš kartoponaudojimoištraukitekištuką iš lizdo.
Prietaisonaudojimasgretavandensšaltinių yra pavojingasnetkai prietaisasišjungtas.Kaip papildomą apsaugą instaliuokitesrovės
pertraukiklį sunedidesnenei30mA srove. Pasikonsultuokitesuelektriku.

• Prietaisoniekadanepanardinkiteį vandenį ar kitą skystį.
• Jeipažeistasmaitinimo laidas,jį pakeistigali tik gamintojasarbaautorizuotopriežiūroscentrodarbuotojas,žinantis,kaip išvengtipavojaus.
• Neblokuokiteoro įtraukimoangos,kai prietaisasįjungtas.Angojeneturėtų būti susikaupusių plaukų ar kitokių nešvarumų.
• Prietaiseįmontuotastemperatūrossaugiklis.Jeiprietaisaspernelygsmarkiaiįkaista,jis automatiškai išsijungsarbanebekaitinsišpučiamooro.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. Pristatykiteį autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Nenaudokiteprietaiso,jei jis buvonukritęs ar atrodopažeistas.
• Nepalikiteprietaisobepriežiūros,kai jis įjungtas,o kištukasįkištasį lizdą.
• Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
• Nenaudokiteneoriginalių dalių ir priedų.
• Ištraukitekištuką iš lizdo pokiekvienonaudojimoir priešvalymą.
• Venkitesąlyčio sukaklu,veiduar kitomis kūnodalimis,ypač akimis ir ausimis.
• Vaikai nuo8 metų amžiausir neįgalūs asmenysprietaisą gali naudotitik tuoatveju,jei yra apmokomijuo naudotisir yraprižiūrimi atsakingo

asmens.
• Įspėkite vaikus,kadnesinaudotų prietaisukaip žaislu.Neleiskitejiemsvalyti prietaiso.
• Prieš padėdami į vietą, leiskiteprietaisuivisiškai atvėsti.
• Kadapsaugotumėte laidą, nevyniokitejo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
• Šis prietaisasatitinkadirektyvų 04/108/ECir 06/95/ECreikalavimus.

NAUDOJIMAS

• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Prietaisasturi 6 temperatūrosir 2 galingumorežimus.
• Įjunkite prietaisą (H, D) ir pasirinkitenorimą galingumą.

Galingumo jungiklis (C, F):
1 režimas: vidutinė oro srovė.
2 režimas: stipri oro srovė.

• Pasirinkitenorimą temperatūrą.
Temperatūros jungiklis (A, E):
1 režimas: karštas oras
2 režimas: labai karštas oras

• Šaltooromygtukas(B): įspauskitešį mygtuką, ir prietaisasims pūsti vėsų orą. Kad grįžtumėteprieankstesniotemperatūrosrežimo, tiesiog
atleiskite mygtuką.

• Išjunkite prietaisą spausdamiįjungimo/išjungimomygtuką (D, H).

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

• Ištraukitekištuką iš elektroslizdo.
• Nepanardinkiteprietaisoį vandenį.
• Prietaisą valykite švelnia, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
• Nenaudokite agresyvių valymo priemonių.
• Kadnuimtumėte filtra, pasukitejį priešingalaikrodžio rodyklei kryptimi (1) ir patraukite(2).
• Švelniu šepetėliu nuofiltro pašalinkiteplaukusar kitokius nešvarumus.
• Vėl uždėkite filtr ą: sukitejį laikrodžio rodyklės kryptimi (3).

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABA IGA

Padėkite tausoti aplinką:
• Neišmeskiteprietaisokartusukitomis buitinėmis atliekomis.
• Pristatykite jį į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


