MINI hajsütővas
Kérjük, szíveskedjék a biztonsági meghagyásokat
figyelmesen elolvasni mielőtt a hajsütővasat bármilyen
formában használatba venné.
TERMÉKJELLEMZŐK
1. Hajsütővas, 25mm-es
2. Automatikus feszültségilleszkedés A készülék külön
előkészítés nélkül 100 V és 240 V között bármely
feszültségen használható.
3. Kerámiabevonat
4. Beépített tartószerkezet
5. O/I (KI / BE) kapcsoló
6. Működésjelző lámpa
7. Szigetelő borítás a hajsütővas végén
HASZNÁLATA
Csatlakoztassa a készüléket és hozza a kapcsolót az I (BE)
állásba. A kijelző lámpa kigyúl. Hagyja néhány percig a
készüléket melegedni. Vigyázzon arra, hogy a fűtőcsövet
használat közben meg ne érintse.
KARBANTARTÁSA
Amint a villamos csatlakoztatást bontotta, törölje le a
készüléket nedves ronggyal. Győződjön meg arról, hogy a
készülék tökéletesen száraz, mielőtt újból csatlakoztatná.
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BIZTONSÁGI MEGHAGYÁSOK
• FIGYELEM:
A
terméket
tartalmazó
polietilén zacskó, illetve ennek csomagolása
veszélyes lehet. Ezeket a zacskókat
csecsemőktől és gyermekektől távol kell
tartani.
Ne
használja
bölcsőben,
gyermekágyban,
babakocsiban,
illetve
járókában. A vékony réteg az orrhoz és a
szájhoz
tapadhat,
és
a
légzést
megakadályozhatja. A zacskó nem játékszer.
• VIGYÁZAT: ne használja mosogatók,
kádak, zuhanyzók és vizet tartalmazó egyéb
tartályok felett, illetve ezek közelében. Tartsa
a készüléket szárazon.
Amennyiben a készülék használatára a fürdőszobában
kerül sor, azonnal bontsa a villamos csatlakozást, amint a
készülék használatával végzett. Tulajdonképpen a
vízközelség még akkor is veszélyt jelenthet, ha a
készülék kikapcsolásra került. További védelmi lépésként
ajánlatos a fürdőszoba villamos ellátását biztosító
áramkörbe olyan szivárgó áram relét (DDR) telepíteni,
melynek névleges működési áramkülönbsége a 30mA
értéket nem haladja meg. Tanácsért forduljon
szerelőjéhez.
Ne merítse a készüléket vízbe, illetve semmilyen egyéb
folyadékba.
Ha a tápkábel megrongálódott, akkor ezt a gyártónak,
eladás utáni szerviz ügyfélszolgálatának, illetve hasonló
képzettségű személyeknek kell lecserélniük bármely
veszély elkerülése érdekében.
Ne használja a készüléket, ha ez leesett, illetve a
károsodás nyilvánvaló jeleit mutatja.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az
csatlakoztatva van, illetve ha a kijelző lámpa kigyúlt.
Azonnal bontsa a készülék hálózati áramellátáshoz
történő csatlakoztatását, amennyiben a használat
folyamán bármely probléma felmerülne.
Csakis a BaByliss által ajánlott tartozékokat használja.
Bontsa a készülék villamos csatlakozását minden
használat után és tisztítás előtt.
Kerülje a készülék főtőfelülete és az Ön bőre közötti
bármely érintkezést, így különösen a füllel, szemmel,
arccal és nyakkal történő érintkezést.
Ezt a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatja
olyan személy (így tehát gyermek sem), akinek a fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képessége csökkent, illetve
olyan személyek akik nem rendelkeznek tapasztalattal
vagy ismeretekkel, hacsak a biztonságukért felelő
személy révén nem részesülnek felügyeletben, illetve
előző kioktatásban a készülék használatát illetően. A
gyermekeket figyelemmel kell kísérni annak biztosítása
érdekében, hogy a készülékkel nem játszanak.
Hagyja a készüléket kihűlni, mielőtt tárolná.
Annak érdekében, hogy tápkábel tönkre ne menjen, soha
ne tekerje azt a készülék köré és vigyázzon arra, hogy a
tápkábel ne csavarodva, illetve hajlítva kerüljön tárolásra.
Ez a készülék az (elektromágneses kompatibilitásra
vonatkozó) 04/108/CE irányelv és az (elektromos
háztartási készülékek biztonságosságára vonatkozó)
06/95/CE irányelvben előírt normáknak megfelel.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
ÉLETCIKLUSUK VÉGÉN
Tekintettel a közérdekre és a kollektív
környezetvédelmi erőfeszítésekre:
• Termékeit ne ártalmatlanítsa háztartási
hulladékkal együtt.
• Éljen az országában rendelkezésére álló
visszaváltási és begyűjtési rendszerek által
nyújtott szolgáltatások lehetőségével.
Vannak olyan anyagok, amelyeket újra fel lehet használni,
illetve újból lehet értékesíteni.
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