
Suszarka
Creation 1300W
Suszarka BaByliss Creation
1300Wjest aparatem fryzjerskim
oferującym bardzo wiele
możliwości stylizacji włosów.
• Aparat wytwarza strumień

powietrza o dużym zakresie.
Pozwala to kierować powietrze
na całą szerokość używanej
do modelowania szczotki
i zapewnia odpowiednie
wyszczotkowanie włosów aż po
same końcówki.
• Przyprecyzyjnym modelowaniu
należy stosowaĆ prędkość l,
przytrzymując aparat blisko
powierzchni włosów.
• Przełączenie na wyzszą
prędkość II powoduje większy
i szybszy przepływ strumienia
powietrza, a co za tym idzie,
szybszesuszenie włosów.
• Niższą prędkość I stosuje
się do zwykłego układania i
podkręcania włosów.
• Aby uniknąć przegrzania,
należy zaczynać od wysokiej
temperatury suszenia
wilgotnych włosów. a następnie
redukować temperaturę w
miarę suszenia.
• Do utrwalania fryzury i
uzyskiwania długotrwałego
efektu słuzy ustawienie
chłodnego powietrza >.

Koncentrator umożliwia pre-
cyzyjne kierowanie strumi-
enia powietrza; zalecany jest w
szczególności do wygładzania i
układania włosów. Aby ułatwić
układanie można użyć okrągłej

szczotki. Należy rozpocząć od
dolnych kosmyków, podpinając
pozostałe włosy spinką. Ustawić
suszarkę z koncentratorem pro-
stopadle do szczotki i rozwinąć
wybrany kosmyk od jego nasady
po końcówki.

KONSERWACJA
Aby suszarka zachowała swoją
skuteczność należy regularnie
czyścić tylną siatkę·
Za pomocą miękkiej, suchej szc-
zotki usunąć włosy i kurz.

~RODKł OSTROŻNO~Cł
• UWAGA:saszetki z polietylenu z
produktem lub jego opakowanie
mogą być niebezpieczne. Aby za-
pobiec niebezpieczeństwu udu-
szenia, przechowywać saszetki
poza zasięgiem dzieci. Saszetka
nie jest zabawką.
• UWAGA: Nie używać aparatu
w pobliżu wanny lub innych
zbiorników wypełnionych wodą.

•W przypadku użytkowania
aparatu w łazience, należy
wyjąć kabel z gniazdka elek-
trycznego. Umieszczanie w
pobliżu wody moze również
stanowić zagrożenie nawet wt-
edy, gdy aparat jest wyłączony.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
zaleca się zamontowanie w
łazience urządzenia na prąd
szczątkowy (OCR) o natężeniu
nieprzekraczającym 30mA.
Zasięgnąćopinii elektryka.

• Nie zanurzać w wodzie ani
żadnym innym płynie.
•W przypadku uszkodzenia
kabla natychmiast zaprzestać
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używania aparatu. Jeśli kabel jest
uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta
lub w serwisie naprawczym.

• Podczas używania aparatu
uważać,aby nie zatykać jego sys·
temu wentylacyjnego. Upewnić
się czy na tylnym filtrze suszarki
nie znajdują się włosy lub inne
zanieczyszczenia.

• Aparat wyposażono w termostat
bezpieczeństwa. W przypadku
przegrzania nastąpi samoczynne
wylączenie aparatu. Należy wt-
edy ustawić wyłącznik na rączce
aparatu w pozycji OFF, wyjąć
wtyczkę z gniazda prądu elek-
trycznego i pozostawić aparat
do schłodzenia przez 10 minut.
PRZED ponownym użyciem,
należy sprawdzić czy na tyl-
nym filtrze aparatu nie zalegają
włosy lub inne pozostałości.
Następnie, włożyć wtyczkę do
prądu i włączyć aparat. W przy-
padku ponownego przegrzania,
natychmiast przerwać używanie
aparatu,wyłączyć przełącznikiem
i wyjąć wtyczkę zgniazda. Oddać
aparat do serwisu naprawczego
Babyliss.

• Nie pozostawiać aparatu bez do-
zoru, gdy jest włączony do prądu
lub za pomocą włącznika.

• Unikać kontaktu gorących części
aparatu ze skórą twarzy, szyi i
uszu oraz z oczami.

• Urządzenie nie może być używa-
ne przez osoby (w tym również
dzieci) z ograniczeniem fizycz-
nym, czuciowym lub mentałnym,
nie posiadające doświadczenia
lub wiedzy, chyba że zostały, na
początku, przyuczone i poinstru-
owane w zakresie obsługi urzą-
dzenia przez osoby odpowie-
dzialne za ich bezpieczeństwo.

Zwrócić uwagę na dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.

• Przed schowaniem pozostawić
aparat do wystygnięcia.

• Poużyciu, nie owijać kabla wokół
suszarki. Może to spowodować
jej uszkodzenie. Zwinąć kabel
bez dociskania, zawieszając go z
boku aparatu.

• Aparat spełnia wymogi dyrektyw
04/1OB/EWG (Kompatybilność
elektromagnetyczna) oraz
06/9S/EWG (Bezpieczeństwo
urządzeń elektrycznych gos-
podarstwa domowego), zmieni-
onych dyrektywą 93/68/EWG
(Oznakowanie WE).

ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRY-
CZNE I ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro
oraz dla aktywnych starań na
rzeczochrony środowiska:
• Nie wyrzucać urządzeń do
zwykłych śmieci.

• Stosować systemy odzyskiwania
i zbiórki odpadów dostępne w
kraju.

Niektóre materiały mogą być
odzyskane lub uszlachetnione.
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