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BABYLISS PRO IONIC PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
Babyliss Pro Ionic yra galingas 1750W plaukų džiovintuvas su specialia jonų sistema, kuri
subalansuoja elektros krūvius ir
plaukai lieka tiesūs, blizgantys bei neįsielektrina.
SPECIFIKACIJOS
1.
Galia 1800W
2.
AC varikliukas
3.
Dviguba jonų kamera
4.
6 temperatūros/greičio nustatymai (įskaitant turbo kaitinimą ir šaltą orą)
5.
Koncentratorinis snapelis
6.
Mygtukas karštam ar vėsiam pūtimui
7.
Atverčiamas galinis filtras
8.
Pakabinimo kilpa
DVIGUBA JONŲ IŠĖJIMO ANGA
Šis plaukų džiovintuvas neutralizuoja elektros krūvių susidarymą ir taip plaukai lieka neįelektrinti, juos
šukuojant,
šluostant, džiovinant ir t.t.
Tokiu būdu plaukai tampa lengvai formuojami, tiesūs bei neįsielektrina.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką
• Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėsęs.
• Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu.
• Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.
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SAUGUMO INSTRUKCIJOS.
• Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
• 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.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
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