Babyliss PRO
Plaukų tiesintuvas
REF. BAB2567E
PROFESIONALUS PLAUKŲ TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS
KERAMIKIN4MIS PLOKŠTELĖMIS.
EKSKLIUZYVINĖ KRYPTINGAI JUDANČIŲ PLOKŠTELIŲ SISTEMA, leidžianti

sukti plokšteles nuo 150 iki 300 laipsnių., todėl naudojant šį tiesintuvą nepavargsta
ranka.
SAVYBĖS:

•
•

•
•

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.
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.
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Keramika dengtos plokštelės 38mm
5 skirtingi keramikinių plokštelių judėjimo lygiai
Greitas įkaitimas
Temperatūrios reguliatorius (1500, 1700, 1850, 2000, 2150, 2300C)
Temperatūros reguliavimo mygtukas (+/-)
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Skystų kristalų ekranėlis, kuriame matoma pasirinkta temperatūra
Neįkaistanti rankena.
Dizainas pritaikytas tiksliam plaukų formavimui.
• Lankstus maitinimo kabelis
• Į komplektaciją įeina atsparus karščiui apsauginis kilimėlis, patogiam prietaiso
naudojimui
Temperatūrą rekomenduojama parinkti pagal tiesinamų palukų tipą.
Naudojimas
Prieš plaukų tiesintuvo naudojimą, būtinai perskaitykite visas saugumo instrukcijas, kad
išvengtumėte nudegimų arba kitų prietaiso gedimų. Plokštelių kryptingumą nustatykite, kol
prietaisas yra išjungtas ir keramikinės tiesinimo plokštelės yra šaltos. Norint nustatyti reikiamą
plokštelių kryptį, pakelkite metalinius žiedus, k,urie yra iš abiejų tiesintuvo pusių ir pasukite
plokšteles. Nustačius reikiamą plokštelių kryptį žiedus vėl nulenkite. Stebėkite, kad
keramikinės plokštelės būtų pasuktos vienodu kampu.
Kol plaukų tiesintuvas kaista laikykite jį ant apsauginio kilimėlio.
DĖMESIO! NAUDOJANT TIESINTUVĄ, PLAUKAI TURI BŪTI SAUSI IR ŠVARŪS.
Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, garantija bus nutraukta.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
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.
Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės
turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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