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NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ TRIMERIS BABYLISSPRO

BABFX7020E
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Techniniai duomenys

Produktas Nosies ir ausų plaukų trimeris

Tipo numeris T49

Gamintojas BaByliss / CPL

Techniniai duomenys 1.5 V, 500 mA, III apsaugos klasė

Pagaminimo šalis Kinija

Prietaisas atitinka šiuos standartus:

Mažos įtampos direktyva:

(elektromagnetinis laukas)

EN 62233 2008

Elektromagnetinis

suderinamumas:

EN 55014‐1

EN 61000‐3‐2

EN 61000‐3‐3

EN 55014‐2

2006

2006

2008

1997

A1; A2

A1; A2

A1; A2

Saugaus naudojimo taisyklės

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias saugaus naudojimo taisykles.

 ĮSPĖJIMAS: produkto pakuotę sudarantys polietileniniai maišeliai gali būti pavojingi vaikams. Laikykite juos kūdikiams ir

mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jų lopšyje, lovelėje, vežimėlyje ar žaidimų aptvarėlyje. Plona plėvelė gali

prikibti prie nosies ar burnos ir trukdyti įkvėpti. Maišelis – ne žaisliukas!

 ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso virš ar greta kriauklės, vonios, dušo kabinos ar kitų vandens talpyklų. Saugokite

nenaudojamą prietaisą sausoje vietoje.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs ir/ar yra akivaizdžiai pažeistas.

 Nepalikite į elektros lizdą įjungto ir veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Naudokite tik „BaByliss“ rekomenduojamus priedus.

 Vyresni nei 8 metų vaikai, žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl

patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą
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atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias netinkamai naudojant

prietaisą. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų valyti ir taisyti prietaisą.

Maitinimo elementų naudojimas
 Pirkite tik tinkamo dydžio ir techninių duomenųmaitinimo elementus, atsižvelgdami į tai, kam ketinate juos naudoti.

 Iš karto pakeiskite visas baterijas.

 Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių anglies‐cinko ir įkraunamų (nikelio‐kadmio) maitinimo

elementų.

 Prieš įdėdami baterijas, pašalinkite baterijų skyrelyje susikaupusius nešvarumus ir dulkes, švelniai papūsdami.

 Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įstatytos pagal poliškumą (+ ir ‐).

 Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, išimkite baterijas.

 Pastebėję, kad baterijos pasibaigė, iš karto jas išimkite.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas

Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą:

 Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

 Elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.

Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir tinkamo atitarnavusių prietaisų tvarkymo.

Maitinimo elementų ir baterijų išmetimas

Prieš išmesdami atitarnavusį prietaisą, išimkite ir atskirai į tam skirtą konteinerį išmeskite visusmaitinimo elementus ir akumuliatorius.

Prieš išmesdami įsitikinkite, kad visos baterijos visiškai išsikrovusios.

Informacijos apie susidėvėjusių baterijų išmetimą kreipkitės į „BaByliss“.

http://www.babyliss.com

Nosies ir ausų plaukų trimeris
BaBylissPro trimeris padės saugiai ir greitai pašalinti nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius. Prietaisą nesunku ir saugu naudoti dėl jo

aptakaus dizaino ir apvalios kirpimo galvutės. Norėdami išvalyti prietaiso galvutę, perplaukite ją vandeniu.

Nosies ir ausų trimerio naudojimas
1. Kad įstatytumėte bateriją, nuimkite baterijų skyrelio dangtelį apatinėje trimerio dalyje, pastumdami jį kairėn ir žemyn. Įstatykite

vieną AA šarminę bateriją taip, kad teigiamas polius būtų viršuje (1 pav.). Jei ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso arba jei

baterija pasibaigė, išimkite ją iš prietaiso. Tokiu būdu prietaisas tarnaus ilgiau.

2. Įstatę bateriją, uždenkite baterijų skyrelį ir įjunkite prietaisą, nustatydami ON padėtį (I).

3. Kad pašalintumėte nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius, atsargiai įstatykite trimerio galvutę į šnervę ar ausį ir pašalinkite

plaukelius.

Priežiūra
Nustatykite OFF (0) padėtį. Nuimkite prietaiso galvutę, pasukdami ją dešinėn ir patraukdami į viršų (2 pav.). Pašalinkite ant galvutės

susikaupusius plaukelius, švelniai papūsdami arba naudodami nedidelį valymo šepetėlį. Taip pat galite perskalauti galvutę po tekančio

vandens srove (3 pav.). Saugokitės, kad ant rankenėlės nepatektų vandens. Įsitikinkite, kad galvutė visiškai išdžiūvo, tada įstatykite ją atgal į

vietą ir pasukite kairėn, kol užsifiksuos. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


