Babyliss PRO
Plaukų tiesintojas
REF. BAB6690E

Naudojimosi instrukcijos
BaByliss džiovintuvas yra lengvas ir puikiai subalansuotas efektyviam ir lengvam
darbui.
Ypatybės
• 1300 W
• 2 karščio/greičio padėtys
• Greita vėsaus oro padėtis
• Koncentruotas antgalis
• 2 keičiami filtrai
• Kilpa pakabinimui
Svarbu
Kad vyktų pastovus darbas ir būtų apsaugotas įėjimas į vidines prietaiso dalis nuo
plaukų, ir kitų nuosėdų, išimami filtrai turi būti reguliariai valomi.
Saugumas
• Jei naudojate prietaisą vonioje, išjunkite po naudojimo, nes sąlytis su vandeniu
gali būti pavojinas, net jei prietaisas yra išjungtas.
• Nenaudokite prietaiso prie kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra skysčio.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
• Šį prietaisą naudokite tik kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
• Visuomet prieš naudojimą apžiūrėkite ar prietaisas ne sugedęs ir nepažeistas.
• Nenaudokite, jei prietaisas pažeistas ar buvo nukritęs ant žemės. Sulūžimo
atveju, susisiekite su aptarnaujančiu servisu.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas. Pažeidimo atveju, netrukus
baikite darbą. Pristatykite prietaisą į aptarnaujantį servisą.
• Šiame prietaise įrengtas saugumo termostatas. Perkaitimo atveju, elementas
išsijungs ir džiovintuvas pūs arba karštą arba šaltą orą. jei taip atsitiktų,
paspauskite mygtuką ant rankenos į OFF padėtį, ištraukite kištuką iš lizdo ir
leiskite 10 min. prietaisui atvėsti. prieš naudojimą įsitikinkite, kad galinis
filtras švarus, jame nėra plaukų ir kitų nuosėdų. Įjunkite į tinklą iį įjunkite
prietaisą. Jei prietaisas dar perkaitęs, nedelsiant nustokite naudoti, išjunkite.
Susisiekite su aptarnaujančiu servisu.
• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
• Stebėkite, kad oro anga nebūtų uždengta, kuomet naudojate prietaisą.
Įsitikinkite, kad galinis filtras yra švarus, jame nėra plaukų ir kitų nuosėdų.
• Reguliariai išvalykite galinį filtrą, kad prietaisas būtų optimaliai naudojamas,
ir prailginti prietaiso naudojimą.
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Nepadėkite prietaiso ant bet kokio paviršiaus, tuo metu kai prietaisas įjungtas.
Pasirūpinkite, kad išvengtumėte karšto prietaiso paviršiaus tiesioginio
kontakto su oda, ypatingai veidu, kaklu ir ausim.
Jei prietaisą naudojate vaikams, šalia jų arba neįgaliems žmonėms, reikalinga
suaugusių priežiūra.
Niekada nežiūrėkite žemyn į džiovintuvo vamzdį, kuomet prietaisas įjungtas.
Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Saugokite nuo vaikų.
Leiskite prietaisui atvėsti, prieš padedant laikymui.
Po naudojimo neapvyniokite laido aplink prietaisą, tai gali sukelti laido
pažeidimus. Vietoj to, suvyniokite laisvai laidą šalia prietaiso.
Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir
73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 201034

