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Surinkimo instrukcijos

BaByliss gaubtas reikalauja kruopštaus surinkimo prieš naudojant. Prašome perskaitykite šias surinkimo
instrukcijas atidžiai:

� Pirmiausiai pradėkite nuo bazės surinkimo: užfiksuokite ratukus pagrindo apačioje esančiose
skylutėse (1). Užtvirtinkite apspaudimą apatinio vamzdelio apačioj (2), tada įkiškite vamzdelį į
pagrindo ertmę (3). Galiausiai užfiksuokite su varžtu (4).

� Pritvirtinkite apatiniovamzdeliojungtį viršuje (5). Tadajunkite viršutinį vamzdelį su apatiniu (6),
įsitikinkite, kad gerai pritvirtinote vamzdelio jungtį.

� Pritvirtinkite stovoįvorę viršutiniamevamzdelyje(7) ir užfiksuokitegaubtą užmaudamigaubtomovą
antįvorės (8).

� Prisekiteir užfiksuokitelaidą antvamzdukų suspaustukais.
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Naudojimosi instrukcija
� Pasirinkitegaubtoaukštį pagalsėdėjimo lygį: naudojantisvamzdeliojungtimi, sustumiantar

ištraukiant keik reikia viršutinįjį geltonąjį vamzdelį.
� Priekinį snapelį pastumkiteaukštyn, kadužsifiksuotų į reikiamą padėtį.
� Išsirinkitevieną iš trijų šildymo lygių sujungikliu, esančiu gaubtošone..

Lygis III: greitam džiovinimui ar džiovinimo proceso pradžioje; storiems, ilgiems plaukams.
Lygis II: normaliam džiovinimui
Lygis I: skirtas vėsinimui užbaigiant procesą

Pradėkite su III ar II ir užbaikite su I
� Kada norite sustabdyti džiovintuvą, paprasčiausiai pakelkite priekinį snapelį kol jis

užsifiksuos.
Įsiminkite: visada įsitikinkite, kad džiovintuvas yra išjungtas (naudojantisšoniniu jungikliu po
kiekvieno naudojimo)
Įsiminkite: niekada nekelkite gaubto už snapelio. Gaubto padėtis yra užfiksuota suteikti optimalų
komfortą naudojantis juo. Nemėginkite reguliuoti kampo.

Valymas
Naudokite tik švelnų, drėgną skudurėlį su nedideliu kiekiu valymo priemonės ir visadaįsitikinkite,
kad džiovintuvas yra visiškai sausas prieš naudojant.

Perspėjimai
� Nenaudokitevonioje
� Nenardinkiteį vandenį arkitus skysčius,nenaudokitearti baseinų ar kitų vandenstelkinių.
� Kada naudojatevonioje: išjunkite iš lizdo tada,kai vandenskiekis gali būti pavojingasnet, jei

prietaisas išjungtas.
� Išjunkite iš lizdo kai nenaudojate.
� Neapvyniokitemaitinimolaidoapiedžiovintuvą kai nenaudojate.
� Nenaudokiteprietaiso,jei laidasyra įtrūkęs. Sugadinusprietaisą, nebenaudokitejo daugiau.Jei

maitinimo laidas yra sugadintas, jis turi būti pakeistas gamintojo ar kvalifikuoto asmens, kad
išvengtumėte pavojaus. Gražinkite prietaisą pardavėjui.

� Prieš sandėliuojant,padedantį vietą, leiskiteprietaisuiatvėsti.
� Valykite keičiamą filtr ą reguliariai.
� Įsitikinkite kiekvienąkart,kadprietaisasišjungtas,kai nesinaudojatejuo.
� Laikykite vaikamsneprieinamojevietoje.
� DĖMESIO! Visada išjunkite prietaisą iš tinklo, kai nenaudojatear prieš valant. Nepalikite be

priežiūros, kai prietaisasįjungtas. Nelaikykite ant karštų paviršių ir leiskite atvėsti prieš pastatant
į vietą.

� Įsitikinkite, kadprietaisuireikiamaįtampaatitiktų elektrostinklo įtampą.

BaByliss Gaubtinis Džiovintuvas turi saugiklį, kuris neleidžia prietaisui perkaisti. Prietaisą vėl bus
galimaįjungti po poros minučių, kai jis atvės, bet visadaįsitikinkite, kad keičiamas filtras yra švarus
prieš tęsiant naudojimąsi prietaisu.

Garantija ir aptarnavimas
Šiam BaByliss PRO prietaisui suteikiama 1 metų garantija nuo pardavimo datos. Ši garantija
suteikiama gedimams, kurie atsirado, naudojant prietaisą pagal instrukciją, dėl gamintojo kaltės.
Gedimo atveju gražinkite prietaisą prekiautojui iš kurio jį pirkote, kartu su garantiniu lapu.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 201034




