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Babyliss plaukų džiovintuvas yra aukščiausios kokybės produktas, sukurtas profesionaliam naudojimui,
pritaikytas efektyviam ir lengvam naudojimui. Jo platus formavimo snapelis leidžia profesionaliai
formuoti bet kokios struktūros plaukus.
SPECIFIKACIJOS
1. Galia 1800 W
2. AC varikliukas
3. 3 temperatūros nustatymai
4. 2 greičio nustatymai
5. Mygtukas karštam ar vėsiam pūtimui
6. Atverčiamas galinis filtras
7. Koncentratorinis snapelis
8. 2,7 m maitinimo kabelis
9. Pakabinimo kilpa
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką.
• 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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