Profesionalūs, elektra įkaitinami plaukų suktukai, 20 vnt.

Mod. BAB 3065E/BAB3065U
SAVYBĖS
•
•
•
•
•
•
•

20 spalvotų suktukų.
3 suktukų dydžiai:
6 maži,
8 vidutiniai,
6 dideli.
Įgaubta forma komfortabilumui.
Išliekantys vėsiais kraštai.
Įjungimo/Išjungimo jungiklis ir indikatoriaus lemputė.
Temperatūros indikatorius„Paruoštas darbui“.
Spalvoti, metaliniai smeigtukai.

NAUDOJIMAS
•

Pastatykiteprietaisąantlygaus,atsparauskarščiuipaviršiaus.

•

Įsitikinkite, kad visose kaitinimo vietose būtų įdėti suktukai.

•

Uždarykite dangtelį.

•

Įkiškitemaitinimolaidokištukąįįtamposlizdąirįjunkiteprietaisą(jungikliopadėtis„On“).
Užsidegusi lemputė„On/Off“ perspės, kad prietaisas įjungtas.

•

Neatidarykite dangtelio kol prietaisas kaitina suktukus.

•

Vienas suktukas turi temperatūros indikatorių„Paruoštas darbui“. Suktukams pasiekus
optimalią temperatūra, indikatorius taps juodas ir suktukai jau bus paruošti darbui. SVARBU!
Laikykite suktuką už nekaistančių kraštų, nelieskite suktuko įkaitusio centro. Nelieskite
suktukams skirtų, įkaitusių vietų prietaise ar metalinių prietaiso dalių, jo naudojimosi metu.

SVARBU!

Saugokite, kad suktuko įkaitę paviršiai neprisiliestų prie odos,
ypatingai veido, kaklo, akių ir ausų.

•

Po naudojimo, išjunkite prietaisą (jungiklio padėtis„Off“) ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
įtampos lizdo. Prieš saugojimą leiskite atvėsti. Saugokite prietaisą su uždarytu dangteliu, kad
apsaugotumėte dulkių patekimo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prietaiso valymas:
•

Įsitikinkite, kad prietaisas būtų išjungtas iš įtampos lizdo ir atvėsęs.

•

Plaukų ir kitų liekanų pašalinimui, valykite prietaisą drėgnu skudurėliu.

•

Prieš naudojimą, leiskite prietaisui pilnai išdžiūti (kelioms valandoms).
SVARBU!

Niekuomet neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

Suktukų valymas:
•

Išimkite suktukus iš prietaiso.

•

Pamerkite suktukus keletai minučių į šiltą, muiliną vandenį.

•

Išplaukite švariu vandeniu, trumpai supurtykite ir nusausinkite rankšluosčiu.

•

Prieš naudojimą, leiskite suktukams išdžiūti (kelioms valandoms).

SAUGUMOINSTRUKCIJOS
•

Nenaudokite prietaiso vonioje.

•

Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.

•

Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

•

Prietaisas gali būti naudojamas kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite ją ateičiai.

•

Prieš naudojimą visuomet patikrinkite prietaisą ar jis nėra pažeistas. Nenaudokite jo, jei

pastebėjote pažeidimų, gedimų arba jei prietaisas buvo numestas. Tokiu atveju kreipkitės į garantinės
priežiūros centrą. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys.
•

Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeistas laidas. Jei darbo metu jį pažeidėte, nedelsiant išjunkite

iš įtampos lizdo. Tokiu atveju kreipkitės į garantinės priežiūros centrą, kad laidas būtų pakeistas
kitu.
•

Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

•

Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių.

•

Saugokite, kad karšti prietaiso paviršiai neprisiliestų prie odos, ypatingai veido, kaklo, akių ir ausų.

•

Naudokite tik suktukus, kurie komplektuojami kartu su prietaisu.

•

Ypatinga suaugusiųjų priežiūra reikalinga, kai prietaisas naudojamas vaikams ar neįgaliems

žmonėms,arba šalia jų. Nenaudokite prietaiso mažiems vaikams.
•

Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

•

Prieš saugojimą leiskite prietaisui atvėsti.

•

Po naudojimo, neapvyniokite laido aplink prietaisą, kadangi taip jis gali būti pažeistas.

•

ŠisprietaisasatitinkaReikalavimuskeliamusdirektyvų89/336/EEC (elektromagnetinissu-

derinamumas)ir73/23/EEC(prietaisųnamamssaugumas),taippat93/68/EEC.(ESmarkiruotė).
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

