		

BYLISS PRO GLOBE TROTTER
kelioninis plaukų džiovintuvas
mod. BAB6051E
Kompaktiškas ir elegantiškas
kelioninis plaukų džiovintuvas,
užimantis labia mažai vietos.
Dėka lengvai sulankstomos
rankenos, puikiai tilps tiek Jūsų
spintos stalčiuje tiek kelioniniame
lagamine. Šį plaukų džiovintuvą
galima naudoti daugelyje pasaulio
šalių, nes jame įmontuota
reguliuojama elektros srovės
įtampa.

NAUDOJIMAS
Prieš naudojant plaukų džiovintuvą, būtinai atlenkite prietaiso rankeną.
Įtampos keitimas
Įtampos reguliatorius leidžia reguliuoti norimą plaukų džiovintuvo įtampą, naudojamą bet kurioje
pasaulio šalyje.
Dėmesio!
Kelioniniame plaukų džiovintuve įmontuotas termostatas, todėl esant per dideliam prietaiso įkaitimui
galimas automatinis prietaiso atsijungimas.
Nejunkite į 230 V įtampos tinklą, jei įtampos reguliatorius nustatytas 120 V įtampos padėtyje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Kad užtikrintumėte tinkamą prietaiso funkcionavimą, stenkitės apsaugoti vidines prietaiso dalis ir
galinį filtrą nuo plaukų patekimo.
ĮSPĖJIMAS:
Polietileniniai maišeliai, kuriuose prietaisas yra supakuotas arba jo pakuotė gali būti pavojingos.
Saugokite šiuos maišelius nuo vaikų, kad apsisaugotumėte nuo uždusimo. Šie maišeliai – ne žaislas.

ATS A R G I A I :
• Nenaudokite šio prietaiso šalia praustuvių ar kitų talpų su vandeniu.
• Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
• Visuomet apžiūrėkite prietaisą prieš naudojimą, ar nėra pažeidimo ženklų. Nenaudokite, jei yra
pažeidimų, arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo atveju kreipkitės į aptarnaujantį servisą.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas
maitinimo laidas ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis
yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
• Nepalikite be priežiūros įjungto prietaiso.
• Nepadėkite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, kuomet jis yra naudojamas.
• Saugokite, kad prietaisas neturėtų tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis, akimis, veidu ir
kaklu.
• Suaugusių priežiūra ir pagalba būtina naudojant prietaisą vaikams ar neįgaliems žmonėms.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Prieš padėdami laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.
• Po naudojimo, neapvyniokite laido aplink prietaisą, tai gali sukelti laido pažeidimus. Laikykite laidą
laisvai, šalia prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC (elektromagnetinis
suderinamumas) ir 73/23/EEC (buitinių elektrinių prietaisų saugumas), taip pat 93/68/EEC (CE
ženklinimas).

