
MAGYAR
Koszonjuk, hogy BaBylissStraight 200 hajsimitót vasarolt!
A termek elónyeivel kapcsolatos tovabbi tajekoztatasokat,
hasznalati tanacsokat es szakmai fogasokat internetes
honlapunkon talalhat: www.babyliss.com.
Olvassa el figyelmesen a biztosagi utasitasokat, mielótt a
keszUleket hasznalna!

Az uj hajsimit6 meg/epó, rendkivii/i /6gys6gga/ rende/kezik.
Wól a se/ymes erintestó/ v6lik haja csillog6v6 es
egyedUlóll6an se/ymesse.

A TERM~K JElLEMZOI
1. A lapok merete: 22m m X 85mm
2. Hasznillat szaraz vagy nedves hajra
3. Ceramie Technology : gyors felmelegedes (200·C)
4. ON/OFF gomb
5. Forgótapvezetek

Figye/em! Minden simirós a/ka/mava/ enyhe fOstkepzódes
e/ófordu/hat. Ez ke/etkezhet a faggyu (sebum) e/póro/gósa
vagy hajópo/6szer-maradvóny (oblites ne/kOIi hajpako/ós,
/akk stb.), vagya haj nedvessege kovetkezteben.

KARBANTARTAs
• Huzza ki a keszuleket a csatlakozóból. es varja meg, mig
teljesen lehlil.
• Puha. nedves, tisztitószer nelkuli ruhaval tisztitsa a
lemezeket, hogy megtartsak optimalis minóseguket. Ne
dorzsolje a lemezeket.
• Megóvasa erdekeben a hajkisimitót osszezart lemezekkel
kell tarolni.

/ -

BIZTONSAGI UTASITAsOK

®.FIGYELEM:a keszuleket tartalmazó polietilen
zacskók vagy a keszulek csomagolasa
veszelyes lehe!. Tartsa ezeket a zacskókat
csecsemóktól es gyermekektól.

Ne hasznalja óket bolcsóben, gyermekagyban,
babakocsiban vagy jarókaban. A vekony fólia ratapadhat
az orra es a SZajraes meggatolhatja a legzest. A zacskó
nem jatekszer.

@.FIGYELEM: ne hasznalja mosdókagyló,
fUrdókad, zuhanyozó vagy egyeb, vizet
tartalmazó edeny folott vagy kozeleben.
Tartsa szarazon a keszuleket.

• Ha a keszuleket furdószobaban haszmilja, ugyeljen arra,
hogy huzza ki a konnektorból hasznalat utan. Vizforras
kozelsege ugyanis meg akkor is veszelyes lehet, ha a
keszuh!k ki van kapcsolva. Kiegeszltó vedelemkent
javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó arameróssegli
maradekaram-mlikodtetesli megszakitó telepiteset
a furdószobat elliitó aramkorre. Kerjen tanacsot a
beepitest vegzó szakembertól.

• Ne meritse a keszuleket vizbe vagy mas folyadekba.
• Ha a tapkabel megserult. a gyartónak, garancialis
szolgalatanak vagy hasonló kepzettseggel rendelkezó
szemelynek kell kicserelnie.
• Ne hasznalja a keszUleket, ha leesett vagy serulesek
nyomai lathatók rajta.

• Ne hagyja a keszuleket felugyelet nelkUl, ha be van
dugva vagy be van kapcsolva.
• Huzza ki azonnal a halózatból, ha a hasznalat kozben
probierna merul fel.
• Csak a BaByliss altal ajanlott tartozekokat hasznaljon.
• Minden hasznalat utan es tisztitas elott huzza ki a
halózatból a keszuleket.

• Ugyeljen arra, hogy a keszulek meleg feluletei ne
erjenek hozza bOrehez, kulonosen fUlehez, szemehez,
arcahoz es nyakahoz.
• Ez a keszUlek nem csokkent fizikai, erzekszervi vagy
szellemi kepesseggel rendelkezó, vagy tapasztalatlan
vagy !Udatlan szemelyek (vagy gyermekek) altali
hasznalatra keszult, kiveve akkor, ha a biztonsagukert
felelós szemely felugyelete mellett vagy a keszUlek
hasznalatara vonatkozó elózetes utasitasait kovetve
hasznaljak. Vigyazni kell a gyermekekre, hogy ne
jatsszanak a keszulekkel.
• Hagyja kihlilni a keszuleket, mielótt eltenne.
• A vezetek serulesenek elkerulese erdekeben ne csavarja
a keszulek kore es ugyeljen arra, hogy ne csavarja vagy
hajtsa meg, amikor elteszi.

• Ez a keszulek megfelel a 04110S/EK (elektromagneses
kompatibilitas) es a 04/10S/EK (elektromos haztartasi
keszulekek biztonsaga) iranyelvekben javasolt
szabvanyoknak.

AZ ELEKTROMOS ~S ELEKTRONIKUS BERENDEZ~SEK
~LETTARTAMUK V~G~N
Mindannyiunk es a kornyezet vedelmeben kifejtett kozos
aktiv reszvetel erdekeben:

• Ne dobja ki ezeket a termekeket a haztartasi
hulladekokkal egyutt .

• Vegye igenybe az orszagaban rendelkezesere
alló visszaveteli es begylijto rendszereket.

- Egyes anyagok igy ujra feldolgozhatók vagy
hasznosithatók lehetnek.

POLSKI
Dziękujemy za zakup prostownicy Straight 200 firmy
BaByliss! Szczegółowe informacje na temat wlaściwości
produktu, porady dotyczące użytkowania oraz
wskazówki ekspertów znajdują się na naszej stronie
internetowej: www.babyliss.com.
Przed użyciem urządzenia, dokladnie przeczytać
poniższe przepisy bezpieczeństwa!

Nowe płytki zaskoczą Cię swą niebywałą /agodno~cią. Ten
satynowy dotyk nada Twoim włosom niezr6wnany blask i
jedwabistość.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Wymiary płytek: 22m m X 85mm
2. Do włosów suchych i wilgotnych
3. Ceramie Technology: szybkie nagrzewanie (200·C)
4. Przycisk ON/OFF
5. Obrotowy przewód

Uwaga! W trakcie każdego prostowania, może wydobywać
się delikatny dym. Spowodowane jest to parowaniem sebum
lub pozostało~ci produktu do pielęgnacji włos6w (odżywka
bez spłukiwania, lakier, ...) lub resztek wilgoci zawartej we
włosie

KONSERWACJA
•Wyłączyć aparat z sieci elektrycznej, pozostawiając do
calkowitego ostygnięcia_
•Wyczyścić płytki delikatną, zwilżoną szmatką, bez
detergentu, w celu zachowania ich optymalnych
właściwości. Nie skrobać powierzchni płytek.
• Chować żelazko zawsze ze złożonymi plytkami w celu ich
ochrony.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

®.UWAGA: torebki z polietylenu z produktem
lubjegoopakowaniemogąbyćniebezpieczne.
Torebki należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Nie wykorzystywać ich do kołysek, łóżeczekdziecięcych,
wózków lub kojców dla dzieci. Cienka folia może
przykleić się do nosa lub ust i uniemożliwić oddychanie.
Torebka nie jest zabawką.

@.UWAGA: nie używać nad lub w pobliżu
umywalek, wanien, kabin prysznicowych lub
innych zbiorników z wodą. Dbać, aby
urządzenie było suche.

• Jeżeli urządzenie używane jest w lazience, należy
pamiętać o wyjęciu wtyczki z prądu, gdy nie jest
już potrzebne. Bliskość wody może być bardzo
niebezpieczna, nawet wtedy gdy urządzenie jest
wylączone. Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie
instalacji, uklad elektryczny zasilający łazienkę należy
zabezpieczyć wyłącznikiem róznicoprądowym (DOR) o
znamionowymprądzieróżnicowymnieprzekraczającym
30 mA. Poprosić Oporadę elektryka.
• Niezanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Jeżeli kabel zasilający Jest uszkodzony. jego wymianę
należy zlecić producentowi, serwisowi posprzedażnemu
lub specjaliście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

• Nie używać urządzenia. który uległ uszkodzeniu lub
upadł na ziemię.

• Nie pozostawiać wlączonego urządzenia bez nadzoru.
• Jeżeli wystąpią probłemy w trakcie korzystania z
urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć.

• Używać wyłącznie akcesońow zalecanych przez
BaByliss.

• Poużyciu i przed ~ wyIączyCurządzenie z prądu.
• Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia, a
w szczególności UWalaĆ by me dotknąć gorącym
urządzeniem uszu. oczu, twarzy I szyi.

• Urządzenie nie moze byc uzywane przez osoby (w tym
również dzieci) z ograniczeniem fizycznym. czuciowym
lub umysłowym. nie posoada,ące doświadczenia lub
wiedzy, chyba ze zostały, na początku. przyuczone i
poinstruowane w za resie obsługi urządzenia przez
osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Zwrócić
uwagę na dzieci. aby me bawiły się urządzeniem.

• Przed schowaniem pozostawić urządzenie do
wystygnięcia.
• Aby nie uszkodzić przewodu. nie należy go nawijać
wokół urządzenia. a chowająC go uważać by nie był
skręcony lub zgięty.
• Urządzenie spełnia normy zalecane w dyrektywie
0411OB/WE (ZgodnośC elektromagnetyczna) oraz
w dyrektywie 06/95/WC (Bezpieczeństwo urządzeń
niskonapięciowych,.

ZUŻYTE URZĄDZENIA El.EXTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro oraz dla aktywnych starań
na rzecz ochrony środOWiska;

• Nie wyrzucać urządzeń ze zwykłymi
śmieciami.
• Stosować systemy odzyskiwania i zbiórki
odpadówdostępnew kraju. Niektóre materiały

_ mogą być odzyskane lub uszlachetnione.

CESKY
Zakoupili jste si żehlicku na vlasy Straight 200 od
BaByliss a my vam za to dekujeme! Pro vice informaci
tykajicich se vyhod tohoto vyrobku, pokynu k
poużivani a tipu expertu poużijte naśe webove stranky
www.babyliss.com.
Pied poużitim pfistroje si peclive piectete bezpecnostni
pokyny!

Nove desticky Vós p;ekvapi svou extremn! jemnost/.
Tento satenovy dotek dodó vasim v/asum /esk/ost a
nesrovnatelnou peti.

VLASTNOSTI VYROBKU
1. Rozmery desticek: 22m m X 85mm
2. Pouziti na suche i vłhke vlasy
3. Ceramie Technology : rychle zahiati (200·C)
4. TlaCitko ON/OFF
5. Otocna silura

Poznómka! P;i narovnavóni mOżete pozorovat póru.
Nemus!te sevsak znepokojovat, mOle dochózet k vypa;ov6n!
kożn!ho mazu. zbytku v/asovych p;;pravku (v/asove pece,
laku na v/asy, atd.)nebo zbytkove vody, kteró se vypa;uje Z

vasich v/asu.

UDRŻBA
• Pfistroj odpojte ze site a nechte ho zcela vychladnout.
• Ocistete desticky pomoci jemneho vlhkeho hadfiku bez
saponatu, aby byla zachovana jej ich optimalni kvalita.
Desticky neseskrabavejte.

• Pfi uklizeni klesti dbejte na to, aby byly destiCky u sebe.
Jsou tak chraneny.

BEZPEtNOSTNI POKYNY

®
.UPOZORNtNf: Sacky z polyetylenu, ve kterych
je piistroj ulożen, stejne tak jako jeho obal,
mohou byt nebezpecne. Sacky uchovavejte
mimo dosah miminek a deti.

Nepoużivejte je v kolebkach. detskych postylkach,
kocarcich nebo detskych ohradkach. Jemna fólie se
muże nalepit na nos a na usta a zabranit dychani. Sacek
neni hracka.

@.UPOZORNtNf: Nepoużivejte nad nebo v
blizkosti umyvadel. van, sprch nebo jinych
nadob obsahuJiClch vodu. Piistroj udrżujte
suchy.

• V pfipade, że poużivate pfistroj v koupelne,
nezapomente ho po poużiti vypojit ze site. Blizkost
zdroje vody totii muie byt nebezpecna a to i tehdy, je-Ii
pfistroj vypnuty.

• Piistroj neponoiujte do vody ani do iadne jine
kapaliny.

• Je-Ii piivodni śńUra pośkozena. je nutno ji nechat
vymenit u vyrobce. v jeho servisnim stiedisku nebo
osobami s piisluśnou kvalifikad, aby se zabranilo vzniku
nebezpeci.

• Pfistroj nepouiivejte, pokud spadł nebo pokud vykazuje
zjevne stopy poskozeni.
• Nenechavejte piistroj bez dozoru, je-Ii zapojeny do site
nebo zapnuty.

• V pfipade problemu behem pouiivani piistroj okamiite
odpojte ze site.

• Pouiivejte pouze piisluśenstvi doporucene firmou
BaByliss.

• Po kaidem poużiti a pied ciśtenim piistroj odpojte ze site.
·Dbejte na to, aby nedoslo k żadnemu kontaktu teplych
ploch piistroje spokoikou, zejmena usi,oCioobliCeje akrku.
• Tento pfistroj nema byt pouiivan osobami (vcetne
deti), ktere maji sniiene fyzicke, smyslove nebo dusevni
schopnosti ani osobami bez zkusenosti nebo znalosti,
s vyjimkou situace, kdy jsou pod dohledem osoby
zodpovedne za jejich bezpecnost nebo pokud byly
touto osobou piedem pouceny o pouiivani piistroje.
Deti je tieba hlidat a zajistit. aby si s piistrojem nehraly.

• Pied uklizenim nechte piistroj vychladnout.
• SMru neomotavejte kolem piistroje. Dbejte na to. aby
pied uloienim nebyla zkroucena a pieloiena, aby se
neposkodila.

• Tento piistroj spinuje poiadavky norem stanovenych
smernicemi 041108/ES (elektromagneticka sluCitelnost)
a 06/95/ES (bezpecnost domacich elektrospotiebiCu).

LlKVIOACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZA/UZENI
V zajmu nas vsech a ve snaze aktivne se podilet na
spolecne ochrane iivotniho prostiedi:

• Neodstrańujte piistroje do komunalniho
odpadu.

• Vyuiivejte systemy Iikvidace a sberu, ktere jsou
ve vasi zemi kdispozici. Nektera zafizeni mohou

_ byt recyklovana nebo znovu zhodnocena.

http://www.babyliss.com.
http://www.babyliss.com.
http://www.babyliss.com.

