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Дякуємо Вам за покупку техніки компанії 

Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості 
гарантують Вам надійність і зручність у використанні даного 

приладу.
Будь ласка, уважно прочитайте даний посібник з експлуатації та 
зберігайте його в якості довідкового посібника протягом усього 

терміну використання  приладу.
Даний фен призначений для догляду за будь-якими типами 
волосся: тонкими, нормальними, натурально кучерявими, з 

хімічною завивкою або забарвленими.
Прилад призначенний для побутового використання.

За умови дотримання правил експлуатації та цільового при-
значення, частини виробу не містять шкідливих для здоров’я 

речовин.

Технічні характеристики
Модель: MR 215
Электроживлення: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Номінальна потужність 1600Вт; 
Клас захисту від ураження електрострумом II;
Виконання захисту корпусу від проникнення вологи 
звичайне, відповідає IPХ0;
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Склад приладу

Малюнок 1 

A-перемикач швидкості вентилятора/ потужності нагрівання
B-корпус
C-вимикач режиму COOL (холодне повітря)
D-повітрозабірна решітка
E-ручка
F-концентратор
G-петля для підвішування
H-диффузор

Заходи безпеки
Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих правил 
безпеки і правил викладених у даному керівництві робить вико-

ристання даного приладу виключно безпечним.
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УВАГА!
- Забороняється використовувати електроприлад в будь-яких 
місцях, де можливе попадання води або вологи на прилад (ба-
сейни, ванні кімнати, душові кабіни).
- Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур та 
вилку у воду або інші рідини.
- Не беріть прилад мокрими руками.
 При недотриманні правил виникає небезпека ураження 
електрострумом!

-Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду!
-Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга жив-
лення зазначена на приладі відповідає напрузі електромережі у 
Вашому домі.
-Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використо-
вуєте прилад короткочасно, оскільки близькість води потенційно 
небезпечна, навіть якщо прилад відключений перемикачем.
-Якщо прилад використовують у ванній кімнаті, то після користу-
вання слід витягнути вилку з розетки, оскільки близькість води 
становить небезпеку, навіть коли фен вимкнено.
-В електропроводці ванної кімнати необхідно встановити додат-
ковий захист за допомогою пристрою захисного відключення 
(РСО) з номінальною силою струму спрацювання не більш ніж 
30мА. Необхідно проконсультуватися з фахівцями із монтування 
електроустаткування. 
-Використання електричних подовжувачів або перехідників 
мережевої вилки може стати причиною пошкодження електро-
приладу і виникнення пожежі.
-Цей пристрій не призначено для використання дітьми та людь-
ми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, 
а також людьми що не мають знань і досвіду використання 
побутових приладів, якщо вони не знаходяться під контролем, 
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або проінструктовані особою відповідальною за їх безпеку.
-При використанні приладу поблизу дітей, необхідний постійний 
контроль дорослих.
-Не дозволяйте дітям гратися з приладом та пакувальними 
матеріалами.
-Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
-Не використовуйте приладдя що не входять  до комплекту 
даного приладу.
-Ніколи не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур 
або вилка, якщо прилад не працює належним чином, якщо 
прилад пошкоджений або потрапив у воду. 
 Не ремонтуйте прилад самостійно, зверніться в найближчий 
сервісний центр.
-Не використовуйте пошкоджені насадки.
-Завжди вимикайте електроприлад від мережі, якщо Ви його не 
використовуєте.
-Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням 
мережевої вилки з розетки за кабель. 
-Не використовуйте прилад під час грози, штормового вітру. У 
цей період можливі стрибки мережевої напруги.
-Не допускайте торкання шнура живлення до нагрітих повер-
хонь.
-Не кидайте прилад.
-Лаки і фіксатори для волосся містять вогненебезпечні ком-
поненти. Не користуйтесь ними при включеному приладі. Не 
спрямовуйте на прилад ніяких бризок (аерозолю) або води.
-Перед застосуванням приладу витріть волосся рушником.
-Забороняється закривати вхідні та вихідні отвори приладу.
-Чистіть періодично повітрозабірну решітку, щоб запобігти 
будь- якого блокування надходження повітря. Слідкуйте, щоб 
у всмоктуючий патрубок не влучили які-небудь предмети, 



6

волосся і руки. Якщо повітряний потік блокований, поки 
фен діє (наприклад: волосссям або пухом), фен автоматично 
вимикається. Як тільки він охолонув (через декілька хвилин), він 
автоматично включається знову. Не дивлячись на те, що прилад 
оснащений захистом від перегріву, він може вийти з ладу, якщо 
припиниться надходження повітря.

Дії в екстремальних ситуаціях:
-Якщо прилад упав у воду або на нього вихлюпнулася вода, 
негайно, вийміть вилку з розетки, не торкаючись до самого 
приладу або води.
-У випадку появи з електроприладу диму, іскріння, сильного за-
паху горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, 
вимкніть з розетки, зверніться в найближчий сервісний центр.                                  
                  

Використання приладу
-Перед першим використанням видаліть пакувальні матеріали, 
переконайтеся що всі частини приладу не мають пошкоджень.
-Перед використанням фену протріть волосся рушником.

УВАГА! Під час першого включення може з’явитися трохи диму 
або специфічний запах, викликаний попаданням консервацій-
них матеріалів на нагрівальний елемент. Це нормальні явища, 
вони зникають через кілька хвилин експлуатації.

-Перед включенням фену в мережу, переконайтеся, що переми-
кач приладу (А / Мал.1) встановлено у положення «0» (OFF).
-Виберіть перемикачем (А / Мал.1) потрібний режим роботи: 
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 Якщо необхідно отримати прохолодний потік повітря (для закрі-
плення зачіски) використовуйте кнопку COOL (/Мал.1) 

УВАГА!  Якщо фен з невідомої Вам причини зупинив свою робо-
ту, відразу встановіть перемикач А в положення «0» - вимкнено 
і відключіть прилад від мережі. Дайте йому охолонути. Потім пе-
ревірте забірну решітку, і в разі її забруднення проведіть очистку 
або тримайте фен під час роботи трохи далі від волосся.

-По закінченні використання спочатку встановіть перемикач  (А / 
Мал.1) у положення «0», потім відключіть прилад від мережі.

Режим Сool (Холодне повітря)
Включення режиму COOL істотно знижує температуру повітря і 
сприяє швидкому охолодженню волосся.
Для отримання прохолодного повітря натисніть і утримуйте 
кнопку COOL (С / Мал. 1).
Якщо ви формуєте зачіску за допомогою гребінця, почніть з 
нагрітого повітря, накрутіть і прогрійте локон, за тим увімкніть 
режим COOL.

Позиція  
перемикача Означення Функція

А0 0 Прилад вимкнений (OFF)
А1 1 Перша швидкість використовує по-

ловину потужності приладу, викори-
стовується для делікатного сушіння 
волосся і для моделювання.

А2 2 Друга швидкість включає всю потуж-
ність приладу, використовується для 
швидкого сушіння волосся.  
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Формування зачіски більш ефективно із застосуванням 
концентратора (F / мал. 1).

Використання концентратора
Застосування концентратора (F / Мал 1) дозволяє направляти 
повітряний потік в певну точку. Рекомендується застосовувати 
концентратор для сушіння та формування зачіски за допомогою 
гребінця або бігудей.

Використання дифузора
Насадка дифузор (H / Мал.1) використовується для рівномірно-
го розподілу повітряного потоку і створення об’ємної зачіски. 

УВАГА! Не слід використовувати фен з насадкою дифузор на 
максимальній потужності тривалий час, так як це може призве-
сти до перегріву приладу.

Чищення та догляд
УВАГА!
-Ніколи не чистіть прилад  у включеному стані.
-Перед чищенням вимкніть прилад та дайте йому охолонути.
-Не використовуйте абразивні чистячи засоби. 
-Не дозволяйте воді або будь-яким іншим рідинам  потрапляти 
всередину корпусу приладу.

Для очищення протріть поверхню м’якою,злегка вологою ткани-
ною. Дайте приладу повністю висохнути. 
Регулярно проводіть очищення воздухозабірної решітки фена 
від волосся та пилу за допомогою невеликої, м’якої щітки.
-Будь-яке інше обслуговування повинно виконуватися кваліфіко-
ваним персоналом у сервісному центрі.
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Зберігання
-Перед зберіганням відключіть прилад від мережі та дайте йому 
охолонути.
-Не намотуйте шнур навколо фену.
-Зберігайте прилад у сухому, прохолодному, не запиленому 
місці далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними та розу-
мовими можливостями.

Утилізація
Цей продукт та його частини не слід викидати разом з будь-я-
кими відходами. Слід, відповідально ставитись до їх переробки 
і збереженню, щоб підтримувати повторне використання 
матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, 
будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і зберігаючі 
системи.

Характеристики комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть 
незначно змінюватися виробником, без погіршення основних 
споживчих якостей виробу.
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Благодарим Вас за покупку техники компании 

Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества 
гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного 

прибора.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в 
течение  всего срока эксплуатации прибора.

Данный прибор предназначен для ухода за любыми типами волос:  
тонкими, нормальными, натурально вьющимися, c химической 

завивкой или окрашенными. 
Прибор предназначен только для бытового (домашнего) использо-

вания.
При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначе-

ния, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики
Модель: MR 215
Электропитание: 
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Номинальная мощность 1600Вт; 
Класс защиты от поражения электротоком II;
Исполнение защиты корпуса  от проникновения влаги обыч-
ное, соответствует IPХ0;



11

Устройство прибора

Рисунок 1

A- переключатель скорости вентилятора/мощности нагрева
B- корпус
C- выключатель режима COOL (холодный воздух)
D- воздухозаборная решетка
Е- рукоятка
F- концентратор
G- петля для подвешивания 
H-диффузор

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых правил 
безопасности  и  правил изложенных в данном руководстве делает 
использование данного прибора исключительно безопасным.
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ВНИМАНИЕ!
-Запрещается использовать электроприбор в любых местах, 

где возможно попадание воды или влаги на прибор (бассейны, 
ванные комнаты, душевые кабины). 
-Никогда не погружайте электроприбор, его сетевой шнур и вилку в 
воду или другие жидкости.
-Не берите прибор мокрыми руками.
При несоблюдении правил возникает опасность поражения 
электротоком!

-Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!
-Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение пита-
ния указанное на приборе соответствует напряжению электросети 
в Вашем доме.
-Если прибор все же используется в ванной комнате, в качестве 
дополнительной защиты рекомендуется установить на электропро-
водку ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО), 
с уставкой  срабатывания на ток  утечки не более 30мА. За более 
подробной информацией обратитесь в специализированную мон-
тажную организацию.
-Всегда вынимайте вилку из розетки даже если вы не используете 
прибор кратковременно, так как близость воды потенциально опас-
на, даже если прибор отключен переключателем. 
-Использование электрических удлинителей или переходников 
сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора 
и возникновения пожара.
-Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не вклю-
чайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за 
образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми 
и людьми с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, а также людьми не имеющими знаний и  опыта 



13

использования бытовых приборов, если они не находятся под 
контролем, или не проинструктированы лицом  ответственным за их 
безопасность. 
-Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными матери-
алами.  
-Не используйте прибор вне помещений.
-Не используйте принадлежности не входящие в комплект данного 
прибора.
-Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или 
вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор 
поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоя-
тельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
-Не используйте поврежденные насадки.
-Всегда отключайте электроприбор от сети, если Вы его не исполь-
зуете.
-Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой 
вилки из розетки за кабель.
-Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В этот 
период возможны скачки сетевого напряжения.
-Не допускайте касания шнура к нагретым поверхностям.
-Не бросайте прибор.
-Лаки и фиксаторы для волос содержат огнеопасные компоненты. 
Не пользуйтесь ими при включенном приборе. Не направляйте на 
прибор никаких брызг (аэрозоля) или воды.
-Перед применением прибора вытрите волосы полотенцем.
-Запрещается закрывать входные и выходные отверстия прибора.
-Чистите периодически воздухозаборную решетку, чтобы предот-
вратить любые блокировки поступления воздуха. Следите, чтобы 
во всасывающий патрубок не попали какие-либо предметы, волосы. 
Если воздушный поток блокирован, пока фен действует (например: 
волосом или пухом, или рукой), прибор автоматически выключа-
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ется. Как только он охладился (через несколько минут), он 
автоматически включается снова. Не смотря на то, что прибор 
оснащен защитой от перегрева, он может выйти из строя, если 
прекратится поступление воздуха. 

Действия в экстремальных ситуациях:
-Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки, не 
прикасаясь к самому прибору или воде.
-В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного 
запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование 
прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервис-
ный центр.

Использование прибора
-Перед первым использованием удалите упаковочные материалы, 
убедитесь что все части прибора не имеют повреждений.
-Перед использованием фена протрите волосы полотенцем.

ВНИМАНИЕ! во время первого включения может появиться 
немного дыма или специфический запах, вызванный попаданием 
консервационных материалов на нагревательный элемент. Это 
нормальные явления, они исчезают через несколько минут эксплу-
атации.

-Перед включением фена в сеть, удостоверьтесь, что переключа-
тель прибора (А/Рис.1 ) установлен в положении «0» (OFF).
-Выберите переключателем (А/Рис.1) нужный режим работы:

Позиция  
переключателя

Обозначение Функция

А0 0 (OFF) – прибор выключен
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 Если необходимо получить прохладный поток воздуха (для закре-
пления прически) используйте кнопку COOL (C/Рис.1) 

ВНИМАНИЕ! если фен по неизвестной Вам причине остановил 
свою работу, сразу установите переключатель  А в положение «0» 
выключено и отключите прибор от сети. Дайте ему остыть. Затем 
проверьте заборную решетку,  и в случае ее загрязнения проведите 
очистку или держите  фен во время работы немного дальше от 
волос.

-По окончании использования сначала установите переключатель 
(А/Рис.1 ) в положение «0», затем отключите прибор от сети.

Режим СOOL (Холодный воздух)
Включение режима COOL существенно снижает температуру возду-
ха и способствует быстрому охлаждению волос.
Для  получения прохладного воздуха нажмите и удерживайте кноп-
ку COOL  (С/ Рис. 1).
Если вы формируете прическу с помощью расчески, начните с 
нагретого воздуха, накрутите и прогрейте локон, за тем  включите 
режим COOL. 
Формирование прически более эффективно с применением кон-
центратора (F/Рис . 1) .

А1 1 Первая скорость использует поло-
вину мощности прибора, использу-
ется для деликатной сушки волос и 
для моделирования.

А2 2 Вторая скорость включает всю 
мощность прибора, используется 
для быстрой сушки волос.
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Использование концентратора
Применение концентратора (F/Рис 1) позволяет направлять 
воздушный поток в определенную точку. Рекомендуется применять 
концентратор для сушки и формирования прически с помощью 
расчески или бигудей.

Использование диффузора
Насадка диффузор (H/Рис 1) используется для равномерного рас-
пределения воздушного потока и создания объемной прически. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать фен с насадкой 
диффузор на максимальной мощности длительное время, так как 
это может привести к перегреву прибора.

Чистка и уход
ВНИМАНИЕ!
-Никогда не чистите прибор во включенном состоянии.
-Перед очисткой отключите прибор и дайте ему остыть.
-Не используйте абразивные чистящие средства.
-Не позволяйте воде или любой другой жидкости попадать внутрь 
корпуса прибора.

 Для очистки протрите поверхность прибора мягкой, слегка влажной 
тканью. Дайте прибору полностью высохнуть. 
Регулярно проводите очистку воздухозаборной решетки фена от 
волос и пыли с помощью небольшой, мягкой щетки.
Любое другое обслуживание должно выполняться квалифициро-
ванным персоналом в сервисном центре.

Хранение
-Перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
-Не наматывайте сетевой шнур вокруг включенного или не остыв-
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шего прибора.  Для подвешивания фена предусмотрена петля на 
кабеле (G/Рис 1)
-Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали 
от детей и людей с ограниченными физическими и умственными  
возможностями.

Утилизация
Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе 
с какими-либо отходами. Следует, ответственно относится к их 
переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное исполь-
зование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить 
устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и 
сберегающие системы.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики 
прибора без предварительного уведомления.  
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Dziękujemy za zakup sprzętu firmy 

Funkcjonalność i zgodność ze standardami jakości gwarantują wam 
pewność i wygodę.

Proszę, uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją w 
charakterze materiału naukowego, przez cały czas eksploatacji 

produktu.
Urządzenie przeznaczone jest do wszystkich rodzajów włosów: 

cienkich, normalnych, naturalnie kręconych.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, 
części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

Charakterystyka techniczna:
Model: MR 215
Zasilanie: prąd zmienny
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 220-240V
Moc; 1600 W
Klasa ochrony przed spięciami II;

Wykonanie korpusu zapobiegające przedostawania się wilgoci, 
odpowiada klasie IPХ0;
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Konstrukcja urządzenia:

Rysunek 1

A- przełącznik szybkości wentylatora/ mocy grzania
B- оbudowa
C- wyłącznik trybu COOL (zimne powietrze)
D- kratka zabezpieczająca wlot powietrza
E-uchwyt
F- koncentrator
G- pętla do zawieszania 
H- dyfuzor

Środki bezpieczeństwa
Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów 
bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni 
wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

F

B
D

E

H
А
C

G
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UWAGA!
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest możliwe 
przedostanie się wody lub wilgoci na urządzenie bądź istnieje 
niebezpieczeństwo zanurzenia się urządzenia w wodzie (baseny, 
łazienki, prysznice).
- Nie wolno zanurzać urządzenia, jego przewodu zasilającego i wtyczki 
w wodzie lub innych cieczach.
- Nie bierz urządzenia mokrymi rękami.
 Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez kontroli!
- Przed wykorzystaniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania 
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w 
twoim domu.
-Zawsze odłączaj urządzenie od sieci jeśli z niego nie korzystasz.
- Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych lub adapterów wtyczki 
zasilania może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub 
powstania pożaru.
- Jeżeli urządzenie zostanie wniesione z zimnego do ciepłego 
pomieszczenia, nie podłączaj urządzenia do prądu przed upływem 
2 godzin, dla uniknięcia uszkodzenia z powodu wykształcenia się 
kondensatu na częściach wewnętrznych urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez  ludzi z 
ograniczonymi fizycznymi lub umysłowymi możliwościami. 
- Przy wykorzystaniu urządzenia przez dzieci, niezbędna stała kontrola 
dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem produktu.
-Nie Używać na zewnątrz.
-Nie Używać akcesoriów nie zawartych w zestawie.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód 
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sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, 
jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub dostało się do wody. 
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, zwróć się do najbliższego 
centrum serwisowego.
-Nie używać uszkodzonych akcesoriów.
-Zabronione jest wyłączenie urządzenia ciągnąc za przewód zasilania.
- Nie wykorzystuj urządzenia w czasie burzy, sztormowego wiatru. 
Ponieważ wtedy  możliwe są skoki napięcia sieciowego.
-Czy Nie pozwalają kabel dotykać gorących powierzchni.- Nie 
dopuszczaj do dotykania przewodu zasilającego do nagrzanych i 
ostrych powierzchni.
-Nie rzucaj urządzeniem.
-Lakiery i spray do włosów zawierają składniki łatwopalne. Nie należy 
ich używać, podczas pracy urządzenia. Nie rozpylaj łatwopalnych 
substancji i nie ustawiaj w ich kierunku urządzenia.
-Przed korzystaniem  z urządzenia, osusz wstępnie włosy za pomocą 
ręcznika.
-Zabrania się zatykania otworów wlotowych i wylotowych urządzenia.
-Okresowo należy czyścić kratkę zabezpieczająca wlot powietrza, 
aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia blokujące dopływ powietrza. 
Jeśli przepływ powietrza jest zablokowany,  urządzenie wyłącza się 
automatycznie. Po ostygnięciu, automatycznie włącza się ponownie. 
Pomimo faktu, że urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie 
termiczne, może zostać uszkodzone, jeśli zatrzymany zostanie 
przepływ powietrza.

Działanie w ekstremalnych sytuacjach:
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, natychmiast, wyjmij wtyczkę z 
rozetki, nie dotykając samego urządzenia lub wody.
- W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu 
przypalonej izolacji, natychmiast przerwij wykorzystanie urządzenia, 
wyjmij wtyczkę z rozetki i zwróć się do najbliższego centrum 
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serwisowego.

Korzystanie z urządzenia
-Przed Pierwszym użyciem zdjąć opakowanie, upewnić się, że 
wszystkie jego elementy nie są uszkodzone.
-Przed Korzystanie ze suszarki wytrzyj włosy ręcznikiem.

UWAGA !
Podczas pierwszego użycia może pojawić się trochę dymu lub 
specyficzny zapach spowodowany materiałami ochronnymi 
pozostałymi na elemencie grzejnym. Jest to normalne zjawisko, które 
zniknie po kilku minutach pracy.

-Przed Włączanie suszarki do sieci, upewnij się, że przełącznik (А/ 
Rys.1) jest ustawiony na «0» (OFF).
-Przełącznikiem wybierz  (А/ Rys.1) odpowiedni tryb pracy:

 Jeśli chcesz uzyskać chłodny strumień powietrza, użyj przycisku 
COOL (С/Rys.1) 

UWAGA!
Jeśli suszarka z nieznanych powodów zatrzymania swoją pracę, 
natychmiast ustaw przełącznik na «0» i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
Pozostaw do ostygnięcia. Następnie sprawdzić kratki wlotu powietrza, 

Wyłącznik 
pozycyjny

Oznaczenia Funkcja

А0 0 (OFF) - Urządzenie jest wyłączone
А1 1 Pierwszy program (pobiera połowę mocy 

urządzenia) służy do delikatnego suszenia 
włosów oraz do modelowania

А2 2 Drugi program (cała moc urządzenia) 
służy do szybkiego suszenia włosów
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w przypadku zanieczyszczenia oczyścić je z włosów i trzymaj podczas 
pracy trochę dalej od włosów.

-Gdy skończysz używać suszarkę, najpierw ustaw przełącznik na «0», 
a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Tryb COOL (zimne powietrze)
Umożliwia „CHŁODZENIE” znacznie zmniejsza temperatury powietrza 
i przyczynia się do szybkiego chłodzenia włosów.
Aby uruchomić ten tryb  naciśnij i przytrzymaj COOL (C/ Rys.1).

Koncentrator Układanie fryzur będzie łatwiejsze dzięki zastosowaniu 
koncentratora (F /Rys.1).
Stosowanie koncentratora (F/Rys.1) pozwala kierować strumień 
powietrza w dokładny punkt. 

Dyfuzor (H /Rys.1) jest wykorzystywany do równomiernego podziału 
strumienia powietrznego i tworzenia fryzur o dużej objętości.

UWAGA !
Nie zaleca się stosować suszarki z dyfuzorem przy maksymalnej mocy 
przez dłuższy czasu, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania 
urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA!
- Nigdy nie czyścić urządzenia gdy jest włączone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie i 
poczekać aż ostygnie.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
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- Nie należy dopuszczać, aby woda lub inny płyn dostał się do 
wnętrza obudowy.

Aby oczyścić suszarkę, przetrzyj jej powierzchnię miękką, lekko 
wilgotną szmatką. Pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
Pamiętaj o czyszczeniu kratek wlotowych powietrza idealna do tego 
będzie szczoteczka z miękkim włosiem.
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany 
personel w centrum serwisowym.

Przechowywanie
- Przed przechowywaniem odłącz urządzenie od sieci.
- Oczyść, przetrzyj do sucha i wysusz urządzenie i jego części przed 
przechowywaniem.
- Nie nawijaj przewodu dookoła urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonym i nie 
wilgotnym miejscu z dala od dzieci.

Utylizacja
Produkt i jego części nie powinny być wyrzucane z jakimikolwiek 
innymi odpadami.
 Jeżeli postanowiliście wyrzucić urządzenie, prosimy, wykorzystaj do 
tego specjalne punkty odbierające elektro-śmieci.

Charakterystyka i kompletowanie towaru mogą ulegać nieznacznym 
zmianom, bez pogorszenia podstawowych konsumpcyjnych wartości 
towarów.
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