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BaByliss PRO PLAUKŲ TIESINTUVAS SU GARAIS
BaByliss plaukų tiesintuvas yra sukurtas taip, kad padarytų jūsų plaukus minkštus bei lygius. Be to garai
palaiko natūralų jūsų plaukų drėgnumą. Unikali prietaiso forma suteikia jums galimybe formuoti plaukus taip
pat paprastai kaip ir tiesinti.
Garų pagalba plaukai tiesinami lengviau, be to garai apsaugo jūsų plaukus.
Prietaisas turi termostatą, kuris palaiko pastovią jo temperatūra ir neleidžia perkaisti.
Prietaisą galima naudoti su skirtinga įtampa (100-230V su atitinkamu adapteriu).
INSTRUKCIJOS NORINT PASIEKTI GERIAUSIUS REZULTATUS
Pritvirtinę vandens rezervuarą leiskite prietaisui įkaisti. Prietaisą naudokite su išplautais, išdžiovintais, sausais
plaukais.
Vandens rezervuaro pripildymas ir garų naudojimas
Pripilkite į vandens talpą distiliuoto vandens arba BaByliss Pro serumo su specialiais aliejais. Aliejai maitina
plaukus.
Norėdami pripildyti vandens rezervuarą (1), paspauskite rezervuaro šonus ir patraukite. Tada nuimkite
kamštelį ir pripildykite vandens. Svarbu: išorinė rezervuaro dalis turi likti sausa. Prietaiso negalima
naudoti, jei jis yra drėgnas. Nenaudokite prietaiso arti vandens.
Pripildę rezervuarą, uždėkite kamštelį ir pritvirtinkite prie prietaiso. Svarbu: įsitikinkite, jog rezervuarą
pritvirtinote tinkamai. Jei rezervuaras pritvirtinamas tinkamai, jus išgirsite spragtelėjimą.
Pilnai pripildžius rezervuarą, garais bus galima naudotis ~50min.(jei nenaudosite extra garų rėžimo) Garai
eina per skylutes iš viršutinių plokštelių (2). Garai padeda tiesinti plaukus, taip pat neleidžia išsausėti, suteikia
drėgnumo. Naudokite extra garų rėžimą tuomet, jei plaukai sunkiai tiesinami. Norėdami išleisti daugiau garų,
paspauskite mygtuką 3 ir naudokitės prietaisu kaip įprastai. BaByliss plaukų tiesintojo dėka jūsų plaukai bus
tiesūs, blizgantys bei lygūs. Jei norite, kad prietaisas tarnautų ilgiau, mes rekomenduojame naudoti BaByliss
serumą su specialiais aliejais.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
SVARBU: prietaisą reikia periodiškai nukalkinti. Sumaišykite nukalkintoją su vandeniu ir įjunkite prietaisą.
Nukalkindami, nenaudokite prietaiso su plaukais. Nukalkinę prietaisą, išskalaukite jį su vandeniu.
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais
skysčiais.
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net
išjungus.
Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
Nepalikite įjungto 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.
Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietaisą.
Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

