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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 усьо-
го терміну використання  приладу.

Даний фен призначений для догляду за будь-якими типами 
волосся: тонкими, нормальними, натурально кучерявими,  

з хімічною завивкою або забарвленими.
За умови дотримання правил експлуатації та цільового при-
значення, частини виробу не містять шкідливих для здоров’я 

речовин.

Технічні характеристики
Модель: MR 223
Электроживлення: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Номінальна потужність 1000Вт; 

Клас захисту від ураження електрострумом II;
Виконання захисту корпусу від проникнення вологи звичайне, 
відповідає IPХ0;
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Склад приладу

Малюнок 1

Заходи безпеки
Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих 

правил безпеки і правил викладених у даному керівництві 
робить використання даного приладу виключно безпечним.

1. Насадка-концентратор
2. Насадка щипці для завивки
3. Насадка кругла щітка
4. Насадка гребінець
5. Насадка щітка Shrinkable
6. Насадка велика термощетка
7. Двостороння щітка
8. Корпус

9. Вимикач режиму CARE         
    (холодне повітря)
10. Перемикач швидкості   
      вентилятора
11. Індикатор
12. Повітрозабірні грати
13. Кнопка фіксатора насадок
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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 при-
лад 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, 
волосся і руки. Якщо повітряний потік блокований, поки фен 
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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 (10 / Мал.1) встановлено у положення «0» (OFF).
-Виберіть перемикачем (10 / Мал.1) потрібний режим роботи: 

Позиція перемикача Функція
0 Прилад вимкнений (OFF)
1 Перша швидкість - слабкий потік повітря
2 Друга швидкість - сильний потік повітря
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 УВАГА!  Якщо фен з невідомої Вам причини зупинив свою 
роботу, відразу встановіть перемикач (10/мал.1)  в положення 
«0» - вимкнено і відключіть прилад від мережі. Дайте йому охо-
лонути. Потім перевірте забірну решітку, і в разі її забруднення 
проведіть очистку.

Функція «CARE» 
Призначена для моделювання і сушки волосся при зменшеній 
температурі, яка лояльніше до Вашого волосся. 
Якщо необхідно отримати прохолодний потік повітря (для 
закріплення зачіски) використайте кнопку CARE (9/Рис.1). Для 
включення функції натисніть кнопку по середині вимикача і 
пересуньте вперед.
Переміщення кнопки (9/рис.1) вперед - зменшує тепло.
Функція « CARE» може бути використана для будь-якої швид-
кості, встановленої Вами. Щоб відключити функцію « CARE» 
перемістити вимикач (9 /Рис.1) в первинне положення. Фен 
почне діяти з повним теплом.
Заміна насадок 
Натисніть кнопку фіксації насадок (13/Рис.1) Поверніть насадку 
до збігу значка «●» на насадці, зі значком «  » на кнопці.  Потяг-
ніть і видаліть  насадку, яку Ви бажаєте замінити. Вставте іншу 
насадку так, щоб співпав значек «●»на насадці, зі значком «  » 
на кнопці і злегка поверніть до поєднання значків «     » на кноп-
ці і насадці. Ви почуєте клацання, значить, насадка правильно 
встановлена.
Концентратор (1/Рис.1)
Застосування концентратора дозволяє направляти повітряний 
потік в певну точку. Рекомендується застосовувати концентра-
тор для сушки і формування зачіски за допомогою гребінця або 
бигудей.
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Щипці для завивки (2/Рис.1)
Ця насадка допоможе Вам зробити завивку і локони.
Кругла щітка (3/Рис.1)
Перед тим, що завиває, розчешіть пасмо волосся щіткою 
повністю від коренів до кінців. Тоді накрутите пасмо волосся,на 
щітку формуючи завиток. Тепер включите фен (Включивши його 
на позицію 1 або 2), і дозвольте гарячому повітрю впливати на 
волосся, поки він повністю не висохне. У кінці, натисніть кнопку 
« CARE», щоб охолодити волосся і закріпити локон.
Насадка-гребінець (4/Мал. 1)
Завдяки тому, що вона подає повітря вузьким струменем. 
Тепле повітря спрямоване на окремі пасма волосся, створюючи 
максимальний підйом біля коренів. Це дає оптимальний об’єм 
Вашому волоссю і допомагає Вам формувати Ваш стиль.
Щітка Shrlnkable (5/Рис.1)
Щетина на щітці може бути втягнута, що дозволить зняти щітку, 
як тільки локон висохне. Для того, щоб прибрати щетину злегка 
натисніть і поверніть ручку на наконечнику насадки.
Велика термощітка (6/Рис.1)
Велика кругла щітка універсальна, з її допомогою Ви можете 
створити об’єм, випрямити і завити волосся.
Двостороння щітка (7/Мал. 1)
Для випрямлення і моделювання зачіски.
-По закінченні використання спочатку встановіть перемикач (10/
Мал.1) у положення «0», потім відключіть прилад від мережі.

Чищення та догляд

УВАГА!
-Ніколи не чистіть прилад  у включеному стані.
-Перед чищенням вимкніть прилад та дайте йому охолонути.
-Не використовуйте абразивні чистячи засоби. 
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-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.

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 экс-

плуатации 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. 
При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначе-

ния, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики
Модель: MR 223
Электропитание: 
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Номинальная мощность 1000Вт; 

Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обычное, 
соответствует IPХ0;



11

Устройство прибора

Рисунок 1

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых 
правил безопасности  и  правил изложенных в данном 

руководстве делает использование данного прибора ис-
ключительно безопасным.

1. Насадка-концентратор
2. Насадка щипцы для завивки
3. Насадка круглая щетка
4. Насадка расческа
5. Насадка щетка Shrinkable
6. Насадка большая термощетка
7. Двусторонняя щетка
8. Корпус

9. Выключатель режима CARE   
    (холодный воздух)
10. Переключатель скорости  
      вентилятора
11. Индикатор
12. Воздухозаборная решетка
13. Кнопка фиксатора насадок
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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 
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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 и насадки 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 (10/Рис.1 ) установлен в положении «0» (OFF).
-Выберите переключателем (10/Рис.1) нужный режим работы:

Позиция переключателя Функция

0 (OFF) – прибор выключен
1 Первая скорость - слабый поток воздуха
2 Вторая скорость - сильный поток воздуха
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ВНИМАНИЕ! если фен по неизвестной Вам причине остановил 
свою работу, сразу установите переключатель  в положение «0» 
выключено и отключите прибор от сети. Дайте ему остыть. Затем 
проверьте заборную решетку,  и в случае ее загрязнения проведите 
очистку.

Функция «CARE» 
Предназначена для моделирования и сушения волос при умень-
шенной температуре, которая лояльнее к Вашим волосам. 
Если необходимо получить прохладный поток воздуха (для 
закрепления прически) используйте кнопку CARE (9/Рис.1). Для 
включения функции нажмите кнопку по средине выключателя и 
передвиньте вперед.
Перемещение кнопки (9/рис.1) вперед - уменьшает тепло.
Функция «CARE» может быть использована для любой скорости, 
установленной Вами. Чтобы отключить функцию «CARE» переме-
стить выключатель (9 /Рис.1) в первоначальное положение. Фен 
начнет действовать с полным теплом. 
Замена насадок 
Нажмите кнопку фиксации насадок (13/Рис.1) Поверните насадку до 
совпадения значка «●» на насадке, со значком «  » на кнопке.  По-
тяните и удалите  насадку, которую Вы желаете заменить. Вставьте 
другую насадку так, чтобы совпал значек «●» на насадке, со 
значком «  » на кнопке и слегка поверните до совмещения значков 
«     » на кнопке и насадке. Вы услышите щелчок, значит, насадка 
правильно установлена.
Концентратор (1/Рис.1)
Применение концентратора позволяет направлять воздушный поток 
в определенную точку. Рекомендуется применять концентратор для 
сушки и формирования прически с помощью расчески или бигудей.
Щипцы для завивки (2/Рис.1)
Эта насадка поможет Вам сделать завивку и локоны.
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Круглая щетка (3/Рис.1)
Перед завиванием, расчешите прядь волос щеткой полностью от 
корней до концов. Тогда накрутите прядь волос ,на щетку формируя 
завиток. Теперь включите фен (Включив его на позицию 1 или 2), 
и позвольте горячему воздуху воздействовать на волосы, пока он 
полностью не высохнет. В конце, нажмите кнопку «CARE», чтобы 
охладить волосы и закрепить локон. 
Насадка-расческа (4/Рис. 1)
Благодаря тому, что она подает воздух узкой струей. Теплый воздух 
направлен на отдельные пряди волос, создавая максимальный 
подъем около корней. Это дает оптимальный объем Вашим воло-
сам и помогает Вам формировать Ваш стиль.
Щетка Shrlnkable (5/Рис.1)
Щетина на щетке может быть втянута, что позволит снять щетку, 
как только локон высохнет. Для того чтобы убрать щетину слегка 
нажмите и поверните ручку на наконечнике насадки.
Большая термощетка (6/Рис.1)
Большая круглая щетка универсальна, с ее помощью Вы можете 
создать объем, выпрямить и завить волосы.
Двухсторонняя щетка (7/Рис. 1)
Для выпрямления и моделирования прически.
-По окончании использования сначала установите переключа-
тель(10/Рис.1)  в положение «0», затем отключите прибор от сети.

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.
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 Для очистки протрите поверхность прибора и насадок мягкой, слег-
ка 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-
шего прибора.  
-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.

Характеристики  комплектация и внешний вид изделия могут не-
значительно изменяться производителем, без ухудшения основных 
потребительских качеств изделия.
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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.

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

Charakterystyka techniczna:
Model: MR 223
Zasilanie: prąd zmienny
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 220-240V
Moc; 1000W
Klasa ochrony przed spięciami II;

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

Rysunek 1

Środki bezpieczeństwa
Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych 

przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej 
instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo 

bezpiecznym.

1. Nasadka koncentrująca  
    strumień powietrza
2. Nasadka lokówka
3. Nasadka okrągła szczotka
4. Nasadka grzebień
5. Nasadka szczotka    
   «Shrinkable»
6. Nasadka duża termo-szczotka
7. Nasadka dwustronna szczotka

8. Korpus
9. Włącznik trybu «CARE»   
    (zimne powietrze)
10. Przełącznik prędkości    
      wentylatora
11. Wskaźnik
12. Siatka ochronna
13. Przycisk zwalniający  
     końcówki
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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 
sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, 
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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, 
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wyjmij wtyczkę z rozetki i zwróć się do najbliższego centrum 
serwisowego.

Korzystanie z urządzenia

-Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie, należy 
upewnić się, że wszystkie części urządzenia znajdują się w pudełku 
i czy nie są uszkodzone.
-Przed korzystaniem z 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 podłączeniem suszarki do sieci, upewnij się, że włącznik 
urządzenia (10 / Rysunek 1) jest ustawiony na «0» (OFF).
-Wybierz odpowiedni tryb pracy przesuwając przełącznik (10 / 
Rysunek 1):

Wyłącznik pozycyjny

Wyłącznik pozycyjny Funkcja
0 (OFF) - Urządzenie jest wyłączone
1 Pierwsza prędkość- słaby przepływ 

powietrza
2 Druga prędkość- silny strumień powietrza
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UWAGA!
Jeśli suszarka z nieznanych powodów zatrzyma swoją pracę, 
natychmiast ustawić przełącznik w pozycji «0» i wyjąć wtyczkę z 
gniazdka. Poczekać aż ostygnie. Następnie sprawdzić czy kratki 
wlotu powietrza są czyste jeżeli znajdują się na nich jakiekolwiek 
zabrudzenia należy je usunąć.

Funkcja «CARE»
Zaprojektowana do modelowania i suszenia włosów w obniżonej 
temperaturze, która jest delikatniejsza dla twoich włosów.
Jeśli potrzebujesz chłodnego powietrza użyj CARE (9 / Rysunek 
1). Aby włączyć, naciśnij przycisk w środku i przesuń go do przodu. 
Przesunięcie przycisku (9 / Rysunek 1) do przodu – reguluje ciepło.
Funkcja «CARE» może być stosowana do dowolnej prędkości. 
Aby wyłączyć «CARE» przesuń przełącznik (9 / Rysunek 1) 
do pierwotnej pozycji. Suszarka zacznie wydmuchiwać ciepłe 
powietrze. 

Dysze zamienne
Naciśnij  przycisk blokowania nasadek (13 / Rysunek 1) Ustawić 
nasadkę dopasuj rysunek «●» na nasadce, z ikoną «  » na 
przycisku. Wyciągnij i usuń nasadkę, którą chcesz zastąpić. Włóż 
inną końcówkę, tak aby rysunek na nasadce «●» i przycisku  były 
zgodne«  » obrócić lekko aby wyrównać rysunki «     » przycisku i 
nasadki. Usłyszysz kliknięcie, to znak że końcówka jest prawidłowo 
zainstalowana.
 Nasadka koncentrująca strumień powietrza (1 / Rysunek 1)
Koncentrator pozwala na bezpośredni przepływ powietrza do 
pewnego punktu. Zaleca się, aby korzystać z koncentratora do 
suszenia i układania  fryzury korzystając z grzebienia.
Nasadka lokówka (2 / Rysunek 1)
Ta nasadka pomoże Ci zrobić trwałą.
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Nasadka okrągła szczotka (3 / Rysunek 1)
Przed zakręcaniem , rozczesz włosy szczotka do włosów lub 
grzebieniem od cebulek do końcówek. Następnie nakręć kosmyk 
włosów na szczotkę. Teraz włącz suszarkę i pozwól aby na 
gorące powietrze wysuszyło twoje włosy. Na koniec kliknij przycisk 
«pielęgnacja», aby schłodzić włosy.
Nasadka grzebień (4 / Rys. 1)
Dzięki temu że podaje wąski strumień powietrza. Ogrzane 
powietrze jest kierowane do poszczególnych kosmyków włosów, 
tworząc maksymalne uniesienie pobliżu cebulek. Daje optymalną 
objętość waszym włosom i pomaga skonfigurować swój styl.
Szczotka Shrlnkable (5 / Rysunek 1)
Szczeciny na szczotce mogą zostać złożone w celu umożliwienia 
czyszczenia szczotki. W celu usunięcia włosie delikatnie wcisnąć i 
przekręcić pokrętło na końcu nasadki.
Nasadka duża termo-szczotka (6 / Rysunek 1)
Duża okrągła szczotka jest uniwersalna, może poprawić objętość, 
wyprostować i zakręcić włosy.
Dwustronna szczotka (7 / Rysunek 1)
Do prostowania i modelowania fryzury.

Po pierwszym użyciu, należy ustawić przełącznik (10 / Rysunek 1) 
na «0», a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

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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