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PRO - AC MOTOR - MADE IN ITALY

Táto séria sušiča vlasov kombinuje všetky technológie, vďaka ktorým je 
možné pri vysúšaní dosiahnuť optimálne výsledky.

Výkonnosť a vynikajúce výsledky

6604E/WE 2000 W
6609E 2100 W

6610DE 2100 W
6611E/YE/VIE 2200 W

6614E/DE 2300 W
6615E/6616E 2400 W

K dispozícii len pre niektoré modely:
Ióny vysielané sušičom vlasov neutralizujú statickú elektrinu, ktorá sa občas 
pri sušení objavuje vo vlasoch. Okrem toho je zaručená vyššia účinnosť 
neoplachovaných vlasových prostriedkov: vlasy sú hladšie, jemnejšie a 
lesklejšie.

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny k vášmu profesionálnemu sušiču, 
predtým, ako ho začnete používať.

POUŽITIE
Sušič vlasov Pro BaByliss ponúka 2 rýchlostný a 2 teplotné stupne:

Rýchlosti/
Teploty

Rýchlosť II Rýchlosť I

Vysoká tep. Sušenie mokrých
vlasov

Úprava hustých a
kučeravých vlasov

Stredná tep. Sušenie vlhkých
vlasov

Úprava normálnych a
jemných vlasov

Objem
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Režim studeného vzduchu umožňuje spevnenie tvaru a dosiahnutie 
optimálneho výsledku.

Usmerňovač umožňuje presné nasmerovanie prúdu vzduchu. Odporúča 
sa hlavne pre vyhladzovanie a tvarovanie vlasov. Za týmto účelom použite 
okrúhlu kefu pre brushing. Začnite s dolnými prameňmi, ostatné zodvihnite 
sponkami. Sušič s nadstavcom usmerňovača umiestnite kolmo na kefu a 
odviňte prameň od korienkov smerom ku končekom vlasov.

K dispozícii len pre niektoré modely:
Difuzér prirodzene suší vlasy, zachováva tvar kaderí a dodáva vlasom objem. 
Počas sušenia tvarujte vlasy pomocou prstov, aby ste účesu dodali objem. 
Vlasy nekefujte, aby si zachovali prirodzený vzhľad.
Difuzér môžete používať na kučeravé vlasy alebo na vlasy po trvalej. Pri 
použití difuzéra odporúčame rýchlosť „I“.

ÚDRŽBA

Aby bola zaistená plná účinnosť sušiča, čistite pravidelne jeho mriežku 
pomocou pružnej suchej kefky. Zloženie filtra je jednoduché: stačí ho mierne 
pootočiť a vybrať.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie

a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi

schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,

ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča

bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. 

Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti,

ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho

sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Upozornenie:



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava




