„Babyliss PRO“ plaukų tiesintuvas mod. BAB2050E
(„BaBySleek“)
Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.
„BaByliss PRO BaBySleek“ (BAB2050E) yra mažas ir tikslus tiesintuvas. Jūs būsite nustebinti šio
mažo dydžio (15 cm) tiesintuvo veiksmingumu. Jį galėsite patogiai vežiotis su savimi kur tik
panorėsite.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
•
13 mm kaitinimo plokštelės, pagamintos iš Nano Keramikos
•
Įjungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
•
Automatinė temperatūros kontrolė (200°C)
•
Ypatingai greitai įkaista
•
Veikimo indikatorinė lemputė
•
Profesionalaus ilgio įtampos laidas – 1,80 m
•
Dvejopa įtampa 120/230 V

NAUDOJIMAS
•
Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite ir iššukuokite šepečiu su dideliais dantukais, tada
išdžiovinkite plaukų džiovintuvu.
•
Išdalinkite plaukus sruogomis. Spaustukais prisekite viršutines plaukų sruogas prie viršugalvio,
kad galėtumėte pasiekti apatines sruogas.
•
Prijunkite tiesintuvo laidą prie įtampos lizdo ir pastumkite jungiklį I/0 į padėtį I.
Tiesintuvas bus paruoštas darbui po keleto sekundžių. Galite pradėti tiesinti plaukus sruogomis.
Pastaba: Tiesinant plaukus gali pasirodyti garai. Tai gali būti riebalų, užsilikusios plaukų
kosmetikos (plaukų priežiūros priemonių, lako ar pan.) ar tiesiog likusio vandens ant plaukų
garavimo pasekmė.
•
Pageidaujant, sustiprinkite ištiesintus plaukus „BaByliss PRO“ plaukų priežiūros priemonėmis.
•
Po naudojimo, pastumkite jungiklį I/0 į padėtį 0 ir išjunkite tiesintuvo laidą iš įtampos lizdo.
•
Leiskite prietaisui atvėsti.

PRIEŽIŪRA
•
Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo ir leiskite pilnai atvėsti.
•
Valykite plokšteles minkštu, drėgnu skudurėliu, be valymo priemonių. Kad būtų išsaugota
tinkama plokštelių kokybė, neįbrėžkite jų.
•
Saugokite prietaisą su uždarytomis plokštelėmis (suspaustomis viena prie kitos), kad jų
nepažeistumėte.

SAUGUMO PRIEMONĖS
•
ĮSPĖJIMAS: Polietileno maišeliai, esantys prie gaminio, ar jo pakuotė gali būti pavojingi.
Laikykite šias pakuotes toliau nuo kūdikių ar vaikų, kad apsaugotumėte nuo uždusimo.
Polietileno maišeliai – tai ne žaislai!
•
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia vonios arba talpų su vandeniu ar kitais skysčiais.
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Pasinaudojus prietaisu vonioje, išjunkite jį iš įtampos lizdo. Kuomet prietaisas nėra išjungtas, jo
naudojimas šalia talpų su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonioje
rekomenduojame naudoti atskirą lizdą su specialiu 30mA apsauginiu srovės nuotėkio saugikliu.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, pastebėjus, jog pažeistas jo laidas. Laidas turi būti
pakeistas nauju tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
Nepalikite įjungto į įtampos lizdą prietaiso be priežiūros.
Saugokitės kontakto su prietaiso karštais paviršiais, ypatingai su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
Nepritaikytas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su fizine, protine negalia ar jutiminiais
sutrikimais, neturintiems pakankamai įgūdžių, nebent juos prižiūrėtų atsakingas asmuo.
Vaikai turi būti prižiūrimi visuomet, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
Suaugę turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaistų vaikai.
Prieš saugant prietaisą, leiskite jam atvėsti.
Po naudojimo, neapsukite laido aplink prietaisą, kad jo nepažeisti. Susukite laidą mažais ratais
ir laikykite šalia prietaiso.
Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC (elektromagnetinis
suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES
ženklinimas).

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ATSIKRATYMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:
•
Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
•
Naudokitės tokių prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

_______________________________________________
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

