
  Uscătorul de păr Creation 1200W

Uscătorul de păr Creation 1200W de la BaByliss este un instrument de coafat ce oferă mai multe posibilități de a crea stiluri

foarte variate.

Datorită mânerului său pliant și  transformatorul de tensiune (Bi-tension 120/230V),  acest uscător de păr poate fi  folosit

oriunde în lume.

• Acest aparat distribuie un flux de aer de mare anvergură. Aceasta permite dirijarea aerului pe toată lungime periei pe care o

utilizaţi în momentul coafării, obţinând o periere perfectă, până la vârfuri.

• Pentru o precizie şi mai mare, utilizaţi viteza I şi ţineţi aparatul aproape de suprafaţa părului.

• Viteza II permite obținerea unui flux de aer mai rapid, pentru o uscare accelerată a părului.

• Pentru coafare şi ondulare, folosiţi viteza I.

• Pentru a evita supraîncălzirea, folosiţi temperatura cea mai ridicată la început pentru a usca părul ud, iar apoi reduceţi

temperatura treptat.

• Poziția «Aer rece» permite fixarea coafurii, pentru un efect de lungă durată.

Concentratorul permite dirijarea aerului cu precizie,  fiind recomandat în special  pentru întinderea sau coafarea părului.

Pentru aceasta, folosiţi o perie rotundă. Începeţi cu şuviţele de dedesubt, prinzându-le pe celelalte cu o clamă. Poziţionaţi

uscătorul prevăzut cu concentrator perpendicular cu peria şi derulaţi şuviţa selecţionată de la rădăcină la vârfuri.

Transformatorul de tensiune permite utilizarea uscătorului la 120 sau 230V. 

ATENŢIE! Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea selectată corespunde tensiunii rețelei. Nu porniți niciodată aparatul la 230V

dacă transformatorul se află pe poziția 120V.

ÎNTREŢINERE

Pentru a păstra eficacitatea optimă a uscătorului de păr, curățați în mod regulat grătarul posterior. 
Folosiți o perie subțire și uscată pentru a curăța părul și praful.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ 

 ATENŢIE: săculeţele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi  periculoase. Nu lăsaţi
săculeţele la îndemâna copiilor. 

 A nu se utiliza în leagăne, pătuţuri pentru copii, cărucioare sau ţarcuri pentru copii. Pelicula subţire se poate lipi
de nas şi gură, împiedicând respiraţia. Un săculeţ nu este o jucărie.

 ATENŢIE: a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor, căzilor, cabinelor de duş sau altor recipiente ce
conţin apă. Menţineţi aparatul uscat.

 Dacă utilizaţi aparatul în baie, nu uitaţi să-l scoateţi din priză după ce l-aţi folosit. În fapt, proximitatea unei surse
de apă poate fi  periculoasă chiar şi dacă aparatul este oprit.  Pentru a asigura o protecţie suplimentară, este
recomandată  instalarea  unei  dispozitiv  cu  curent  diferenţial  rezidual  (DDR),  curentul  nedepăşind  30mA,  în
circuitul electric ce alimentează baia.  Cereţi sfatul instalatorului dvs.

 Nu introduceţi aparatul în apă sau în orice alt lichid.

 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea se va face de către fabricant,  personalul responsabil  cu
serviciile post-vânzare sau o persoană calificată pentru a evita orice pericol.

 Nu utilizaţi aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.

 Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsaţi nesupravegheat.

 Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateţi-l imediat din priză.

 Nu utilizaţi alte accesorii decât cele recomandate de BaByliss.

 După fiecare utilizare şi înainte de a-l curăţa, scoateţi aparatul din priză.

 Evitaţi contactul dintre suprafeţele calde ale aparatului şi piele, în special urechi, ochi, faţă şi gât.

 Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale
reduse,  ori  de  către  persoane  fără  experienţă  sau  cunoştinţe,  care  nu  au  beneficiat,  prin  intermediul  unei
persoane responsabile de siguranţa lor, de supraveghere sau instruire prealabilă privind utilizarea aparatului.
Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheaţi copiii.

 Înainte de a-l depozita, lăsaţi aparatul să se răcească.

 Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulaţi în jurul aparatului şi aveţi grijă nu îl răsuciţi sau pliaţi.

 Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate 
electromagnetică) şi 06/95/CE (siguranţa aparatelor electrocasnice).

ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE LA SFÂRŞITUL VIEŢII DE FUNCŢIONARE

 În interesul tuturor şi pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:

 Nu aruncaţi produsele împreună cu gunoiul menajer.

 Folosiţi sistemele de colectare puse la dispoziţie în ţara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau 
valorizate. 
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