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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 експлу-
атації та зберігайте його в якості довідкового посібника 

протягом усього терміну використання  приладу.

Даний набір призначений для догляду за будь-якими типа-
ми волосся: тонкими, нормальними, натурально кучеряви-

ми, c хімічної завивкою або забарвленими.

За умови дотримання правил експлуатації та цільового 
призначення, частини виробу не містять шкідливих для 

здоров’я речовин.
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Технічні характеристики
Модель: MR 230
Электропитание: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Номінальна потужність:
Фен 2000Вт; 
Щипці для випрямлення волосся 45Вт,
Щипці для завівки 40 Вт.
Клас захисту від ураження електрострумом : II;
Виконання захисту корпусу від проникнення вологи: звичайне, 
відповідає IPХ0;

Заходи безпеки
Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих 
правил безпеки і правил викладених у даному керівництві 
робить використання даного приладу виключно безпечним.

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!
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- Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду!
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга 
живлення зазначена на приладі відповідає напрузі електроме-
режі у Вашому домі.
- Якщо прилад використовують у ванній кімнаті, то після кори-
стування слід витягнути вилку з розетки, оскільки близькість 
води становить небезпеку, навіть коли фен вимкнено. В елек-
тропроводці ванної кімнати необхідно встановити додатковий 
захист за допомогою пристрою захисного відключення (РСО) 
з номінальною силою струму спрацювання не більш ніж 30мА.
Необхідно проконсультуватися з фахівцями із монтування елек-
троустаткування.
- Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використо-
вуєте прилад короткочасно, оскільки близькість води потенційно 
небезпечна, навіть якщо прилад відключений перемикачем.
- Використання електричних подовжувачів або перехідників 
мережевої вилки може стати причиною пошкодження електро-
приладу і виникнення пожежі.
- Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не 
вмикайте прилад протягом 2-х годин, щоб уникнути поломки 
через утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.
- 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, 
або проінструктовані особою відповідальною за їх безпеку.
- При використанні приладу поблизу дітей, необхідний постійний 
контроль дорослих.
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- 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.
- 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 фену, щоб запобігти 
будь- якого блокування надходження повітря. Слідкуйте, щоб у 
всмоктуючий патрубок не влучили буд- які предмети, волосся і 
руки. Якщо повітряний потік блокований, поки фен діє (напри-
клад: волоссям або пухом), фен автоматично вимикається. Як 
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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 припинить-
ся надходження повітря.

УВАГА!
Будьте обережні, під час роботи нагрівальні поверхні щипців 
для випрямлення і завивки волосся нагріваються до високої 
температури.
Щоб уникнути отримання опіків не торкайтеся до нагрівальних 
елементів, не тримайте прилад біля вісків. Після відключення 
приладу дайте йому охолонути.
При недотриманні вищевикладених правил, виникає не-
безпека отримання опіку!

Дії в екстремальних ситуаціях:
- Якщо прилад упав у воду, 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.                                                    
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Фен
Склад приладу

Малюнок 1

A-перемикач швидкостей вентилятору
В-перемикач потужності нагріву
С- вимикач режиму COOL
D- воздухозабірна  решітка 
Е- шнур живлення з вилкою
F- концентратор
G- петля для підвішування фена
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Використання приладу
- Перед першим використанням видаліть пакувальні матеріали, 
переконайтеся що всі частини приладу не мають пошкоджень.
- Перед включенням фену в мережу, впевніться, що перемикач 
приладу (А/Мал.1) встановлено у положенні «0» (OFF).
Для отримання оптимальних результатів, після використання 
шампуню і кондиціонеру, перед укладанням, підсушіть волосся 
сухим рушником, щоб видалити зайву вологу.
- Виберіть перемикачем (A/Мал.1) потрібну швидкість вентиля-
тора.
0 (OFF) – прилад вимкнений
      – Перша швидкість- слабкий потік повітря
      – Друга швидкість- сильний потік повітря
Виберіть перемикачем (В/Мал.1) необхідну потужність нагріву:
      –мінімальний нагрів
      – середній нагрів
      –максимальний нагрів
Поєднання позицій перемикачів     +      дає максимальний потік 
повітря і нагрівання.
Якщо необхідно отримати прохолодний потік повітря (для закрі-
плення зачіски) використовуйте кнопку COOL (С/Мал.1)

Використання концентратора
Застосування концентратора (F / Мал 1) дозволяє направляти 
повітряний потік в певну точку. Рекомендується застосовувати 
концентратор для сушки і формування зачіски за допомогою 
гребінця або бигудей.
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УВАГА! якщо фен з невідомої Вам причини зупинив свою 
роботу, відразу встановіть перемикачі В і А в положенні OFF 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 перемикачі В і 
А в положенні OFF, потім відключіть прилад від мережі.
Швидка сушка 
Виберіть високу або середню швидкість подачі гарячого повітря 
і сушіть волосся. Використовуйте гребінець або руку, щоб 
видалити зайву вологу, тримайте фен в постійному русі під час 
сушіння.
Випрямлення
 Виберіть високу або середню швидкість подачі гарячого повітря 
і сушіть волосся. Коли волосся буде майже сухим, прикріпіть 
концентратор (для випрямлення) і зменшіть швидкість подачі 
гарячого повітря. Розділіть волосся на окремі пасма і випрям-
ляйте, починаючи з нижніх пасмів. Використовуючи гребінець, 
направляйте потік повітря зверху в вниз, повільно ковзаючи по 
кожній пасмі від коренів до кінчиків. Після того, як нижні пасма 
буде випрямлено, приступайте до випрямляння верхніх.
Хвилясте волосся
Використовуючи фен на низькій або середній швидкості, 
розділяйте пасма волосся пальцями, направляючи потік повітря 
крізь них. Як тільки Ви досягнете бажаного ефекту, використо-
вуйте холодне повітря на кожного пасма волосся з лаком. Для 
отримання обсягу нахиліть голову вниз і висушіть волосся в 
такому положенні.
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Об’єм 
Виберіть високу або середню швидкість подачі гарячого повітря 
і сушіть волосся, починаючи на потилиці від коріння волосся. 
Розділяйте Ваше волосся використовуючи гребінець або пальці, 
сушіть волосся проти їхнього росту. Це додасть об’єм волоссю 
біля коріння.
Укладка
Прикріпіть концентратор. Використовуйте фен на низькій або 
середній швидкості. Розділяйте волосся і моделюйте їх за 
допомогою гребінця. Потік повітря безпосередньо направляйте 
на пасма, укладаючи їх в бажану сторону. При необхідності, 
утримуйте потік повітря 2-5 секунд на кожне пасмо волосся.

Щипці для випрямлення волосся

Склад приладу 

Малюнок 2
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A-Нагрівальна поверхня.
В-Ручка регулювання температури.
С-Світовий індикатор.
D-Вимикач (ON-включено/OFF-виключено)
E- Рукоятка для утримання
F-Кнопка фіксації 
G-Шнур живлення з вилкою

Використання приладу
-Повністю розмотайте шнур живлення. 
-Натисніть на кнопку фіксації (F / Мал.2), щоб щипці відкрилися. 
-Покладіть прилад на плоску, суху теплостійку поверхню. 
-Підключіть прилад до електромережі.
-Переведіть вимикач (D / Мал. 2) в положення ON. Світловий ін-
дикатор (C/Мал.2) запалиться червоним світлом, щипці почнуть 
розігрів.
- Виберіть ручкою терморегулятора необхідну температуру. Для 
тонкого або пошкодженого волосся краще низька температура, 
середня температура для нормальних і висока для щільного 
волосся. Мінімальна температура близько 120 ˚ С, максимальна 
близько 220 ˚ С.
-Обертанням ручки регулятора за годинниковою стрілкою тем-
пература нагрівальних поверхонь підвищується, проти годинни-
кової зменшується. Розігрів займає близько 30секунд.
-Коли встановлена температура досягнена, світловий індикатор 
засвітиться зеленим світлом, прилад готовий до використання. 
-Щоб зробити укладку, розділіть волосся на три частини: верхня 
частина, середня і нижня. 
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-Перед випрямлінням, розчешіть кожне пасмо. Почніть випрям-
ління волосся з нижньої частини. Коли нижні пасма повністю 
випрямлені, переходьте до наступного ряду по колу.
-Візьміть частину волосся, приблизно 5см, туго затисніть і 
тягніть вниз від коріння волосся до кінчиків. Тримайте пристрій 
однією рукою, затискаючи волосся щільно між пластинами.
-Утримуйте пластини разом, опускаючи щипці вниз по всій 
довжині волосся від коренів до кінчиків одним плавним рухом. 
Проведіть ще раз, якщо пасма мало випрямлені. Повторюйте, 
поки випрямління не буде досягнено. 
-Щипці не повинні торкатися шкіри голови. Не тримайте щипці 
близько до вух, шиї та шкіри. Під час використання утримуйте 
щипці за ручку (E/Мал2).
-Не розчісуйте волосся відразу ж після випрямління, почекайте 
поки вони охолонуть. 
-Після закінчення використання вимкніть прилад (D / Мал. 2), 
встановивши його в положення OFF-згасне індикатор, і відклю-
чіть від електромережі.
-Щипці зручно зберігати в складеному (закритому) положенні. 
 Для закривання з’єднайте до змикання нагрівальних поверхонь 
обидві частини щипців, і натисніть кнопку фіксації (F / Рис.2).



Щипці для завівки волосся

Склад приладу 

Малюнок 3

A- Нагрівальна поверхня
B- Підставка
C- Світовий індикатор
D- Вимикач (ON-включено/OFF-виключено)
E- Рукоятка для утримання
F- Кнопка відкривання захвату щипців
G- Шнур живлення з вилкою
H- Не нагріваючийся накінцівок для утримання
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Використання приладу
-Для отримання кращого результату, рекомендується перед ви-
користанням приладу вимити, розчесати, і просушити рушником 
волосся. 
-Повністю розмотайте шнур живлення.
-Покладіть прилад на плоску суху теплостійку поверхню викори-
стовуючи підставку (В/Мал.3). 
-Підключіть прилад до електромережі. 
-Переведіть вимикач (D / Мал. 3) в положення ON-включено, 
запалиться світловий індикатор, щипці почнуть розігріватися. 
Зачекайте поки щипці нагріються. 
-Під час використання тримайте щипці за ручку і не нагріваю-
чийся накінцівок (H/Мал.3).
-Візьміть невелике пасмо волосся (приблизно 5 см завширшки), 
кінець пасма затисніть між пластинами.
-Тримайте плойку вертикально, накручуючи волосся на всю 
довжину плойки. 
-При використанні плойки, мережевий шнур не буде Вам зава-
жати. Ступінь завівки визначається тим, наскільки щільно Ви 
обернули волосся навколо плойки і як довго Ви будете утриму-
вати її на одному місці.
-Тримайте плойку від 10 до 20 секунд, залежно від текстури і 
довжини Вашого волосся. 
Щоб звільнити волосся, просто натисніть на разжим плойки. 
Керамічна поверхня забезпече плавне ковзання волосся.
-Потім оберніть локон навколо пальця і закріпіть його за допом-
огою затиску-шпильки. 
-Зачекайте, поки завітки охолонуть, перш ніж їх укладати, це 
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забезпечить тривалість зачіски. Коли завітки охолонуть (при-
близно 5 - 10 хвилин), зніміть затиск і струсіть локони пальцями. 
-Закріпіть свою зачіску лаком або спреєм.

Увага! Значення часу завівки дано приблизно, і може відрізня-
тися від часу відповідного для Вашого волосся. Рекомендується 
виконати попередню пробну завивку для найбільш відповідного 
часу для завівки Вашого волосся.
Після закінчення використання вимкніть прилад, D / Мал. 3 в 
положення OFF-відключено, згасне індикатор, і відключіть від 
електромережі.

Чистка та догляд

Увага!
- Ніколи не чистить 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.
Концентратор фену можна окремо помити під краном, потім 
висушити перед установкою.
- Будь-яке інше обслуговування повинно виконуватися 
кваліфікованим персоналом в сервісному центрі.



16

Зберігання
- Перед зберіганням відключіть прилад від мережі та дайте 
йому охолонути.
-  Не намотуйте шнур навколо прилада.
- 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 набор предназначен для ухода за любыми типами 
волос:  тонкими, нормальными, натурально вьющимися, c 

химической завивкой или окрашенными. 

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого 
назначения, части изделия не содержат вредных для здо-

ровья веществ.
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Технические характеристики
Модель: MR 230
Электропитание: 
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Номинальная мощность:
Фен 2000Вт; 
Щипцы для выпрямления волос 45Вт;
Щипцы для завивки 40 Вт.
Класс защиты от поражения электротоком II;
Исполнение защиты корпуса  
от проникновения влаги обычное, соответствует IPХ0;

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых 
правил безопасности  и  правил изложенных в данном 
руководстве делает использование данного прибора ис-
ключительно безопасным.
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 пораже-
ния электротоком!
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- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без при-
смотра!
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение 
питания указанное на приборе соответствует напряжению элек-
тросети в Вашем доме.
Если прибор все же используется в ванной комнате, в качестве 
дополнительной защиты необходимо установить на электропро-
водку ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО), 
с уставкой  срабатывания на номинальный ток  утечки не более 
30мА. За более подробной информацией обратитесь в специа-
лизированную монтажную организацию.
Всегда вынимайте вилку из розетки даже если вы не используе-
те прибор кратковременно, так как близость воды потенциально 
опасна, даже если прибор отключен переключателем. 
- Использование электрических удлинителей или переходников 
сетевой вилки может стать причиной повреждения электропри-
бора и возникновения пожара.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не 
включайте 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 
использования бытовых приборов, если они не находятся под 
контролем, или не проинструктированы лицом  ответственным 
за их безопасность. 
- При использовании прибора вблизи детей, необходим посто-
янный контроль взрослых.
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- Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными 
материалами.  
- 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 
самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не используйте поврежденные насадки.
- Всегда отключайте электроприбор от сети, если Вы его не 
используете.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сете-
вой 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 компонен-
ты. Не пользуйтесь ими при включенном приборе. Не направ-
ляйте на прибор никаких брызг (аэрозоля) или воды.
- Перед применением прибора вытрите волосы полотенцем.
- Запрещается закрывать входные и выходные отверстия 
прибора.
- Чистите периодически воздухозаборную решетку фена, чтобы 
предотвратить любые блокировки поступления воздуха. Сле-
дите, чтобы во всасывающий патрубок не попали какие-либо 
предметы, волосы и руки. Если воздушный поток блокирован, 
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пока фен действует (например: волосом или пухом), фен 
автоматически выключается. Как только он охладился (через 
несколько минут), он автоматически включается снова. Не смо-
тря 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 розет-
ки, 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 сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны, во время работы нагревательные поверхно-
сти щипцов для выпрямления и завивки волос нагреваются до 
высокой температуры.
Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагрева-
тельным элементам, не держите прибор возле висков. После 
отключения прибора дайте ему остыть.
При несоблюдении вышеизложенных правил, возникает 
опасность получения ожога! 
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Фен
Устройство изделия 

Рисунок 1

A-переключатель скорости вентилятора
В-переключатель мощности нагрева
С- выключатель режима COOL
D- воздухозаборная решетка 
Е-шнур питания с вилкой
F- концентратор
G- петля для подвешивания фена
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Использование 

- Перед первым использованием удалите упаковочные матери-
алы, убедитесь, что все части прибора не имеют повреждений.
- Перед включением фена в сеть, удостоверьтесь, что переклю-
чатель прибора ( А/Рис.1 ) установлен в положении «0» (OFF).
Для получения оптимальных результатов, после использования 
шампуня и кондиционера, перед укладкой подсушите волосы 
сухим полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Выберите переключателем (A/Рис.1 ) нужную скорость венти-
лятора.
0 (OFF) – прибор выключен
     - Первая скорость- слабый поток воздуха
       - Вторая скорость- сильный поток воздуха 
- Выберите переключателем (В/Рис.1)  требуемую мощность 
нагрева:
     -минимальный нагрев
     -средний нагрев
     -максимальный нагрев
Сочетание позиций переключателей    +       дает максимальный 
поток воздуха и нагрев.
Если необходимо получить прохладный поток воздуха (для 
закрепления прически) используйте кнопку COOL (С/Рис.1)

Использование концентратора 
Применение концентратора (F/Рис 1) позволяет направлять 
воздушный поток в определенную точку. Рекомендуется приме-
нять концентратор для сушки и формирования прически с помо-
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щью расчески или бигудей.
ВНИМАНИЕ! если фен по неизвестной Вам причине остановил 
свою работу, сразу установите переключатели В и А в поло-
жении OFF 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 переключа-
тели В и А в положении OFF, затем отключите прибор от сети.
Быстрая сушка
Выберите высокую или среднюю скорость подачи горячего воз-
духа и сушите волосы. Используйте расческу либо  руку, чтобы 
удалить  лишнюю влагу, держите фен в постоянном движении 
во время сушки.
Выпрямление 
Выберите высокую или среднюю скорость подачи горячего 
воздуха и сушите волосы. Когда волосы будут почти сухими, 
прикрепите концентратор (для выпрямления ) и уменьшите ско-
рость подачи горячего воздуха. Разделите волосы на отдельные 
пряди и выпрямляйте, начиная с нижних прядей. Используя 
расческу, направляйте поток воздуха  сверху в вниз,медленно 
скользя по каждой пряди от корней до кончиков. После того, как 
нижние пряди будет выпрямлены, приступайте к выпрямлению 
верхних.
Волнистые волосы 
Используя фен на низкой или средней скорости, разделяйте 
пряди волос пальцами, направляя поток воздуха сквозь них. 
Как только Вы достигнете желаемого эффекта , используйте 
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холодный воздух на каждой пряди волос с лаком.  Для  получе-
ния объема наклоните голову вниз и высушите волосы в таком 
положении.
Объем
Выберите высокую или среднюю скорость подачи горячего 
воздуха и сушите волосы, начиная на затылке от корней волос. 
Разделите Ваши волосы используя расческу или пальцы , суши-
те волосы против их роста. Это придаст объем волос  у корней .
Укладка 
Прикрепите концентратор.  Используйте  фен на низкой или 
средней скорости. Раздели волосы  и моделируйте их  с помо-
щью расчески. Поток воздуха непосредственно направляйте на 
пряди, укладывая их в желаемую сторону. При необходимости, 
удерживайте поток воздуха 2-5 секунд на каждой пряди волос.

Щипцы для выпрямления волос

Устройство изделия

Рисунок 2
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A-Нагревательные поверхности
В-Ручка регулировки температуры
С-Световой индикатор
D-Выключатель (ON-включено/OFF-выключено)
E-Рукоятка для удержания
F-Кнопка фиксации 
G-Шнур питания с вилкой

Использование 
-Полностью размотайте шнур питания.
-Нажмите на кнопку фиксации  (F /Рис.2) чтобы щипцы откры-
лись.
-Положите прибор на плоскую сухую теплостойкую  поверх-
ность.
-Подключите прибор к электросети. 
-Переведите выключатель (D/Рис. 2) в положение ON. Световой 
индикатор (C/Рис.2)  зажжется красным светом, щипцы начнут 
разогрев.
-Выберите ручкой терморегулятора требуемую температуру. 
Для тонких или поврежденных волос предпочтительна низкая 
температура, средняя температура  для нормальных  и высокая 
для плотных волос. Минимальная температура около 120˚С, 
максимальная около 220 ˚С.
-Вращением ручки регулятора по часовой стрелке температура 
нагревательных поверхностей повышается, против часовой 
уменьшается. Разогрев занимает около 30секунд.
-Когда установленная температура достигнута, световой инди-
катор зажжется зеленым светом, прибор готов к использованию.
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-Чтобы сделать укладку, разделите волосы на три части: верх-
няя часть , средняя и нижняя.
-Перед выпрямлением, расчешите каждую прядь. Начните 
выпрямление волос с нижней части. Когда нижние пряди полно-
стью выпрямлены, переходите к следующему ряду по кругу.
-Возьмите часть волос, примерно 5см, туго зажмите и тяните 
вниз от корней волос до кончиков.  Держите устройство  одной  
рукой, зажимая волосы плотно между пластинами.
-Удерживайте пластины вместе, опуская щипцы вниз по всей 
длине волос от корней до кончиков одним плавным движением. 
Проведите  еще раз, если прядь не достаточно выпрямлена. 
Повторяйте, пока выпрямление не будет достигнуто.
-Щипцы не должны касаться кожи головы. Не подносите щипцы 
близко к ушам, шеи и коже. Во время использования удержи-
вайте щипцы за ручку (E/Рис2).
-Не расчесывайте волосы сразу же после выпрямления, подо-
ждите, пока они остынут. 
-После окончания использования выключите прибор выклю-
чателем (D/Рис. 2), установив его в положение OFF–погаснет 
индикатор,   и отключите от электросети.
Щипцы удобно хранить в сложенном (закрытом) положении. 
Для закрывания соедините до смыкания нагревательных по-
верхностей обе части щипцов, и нажмите кнопку фиксации  
(F /Рис.2).
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Щипцы для завивки волос

Устройство изделия 

Рисунок 3

A- Нагревательные поверхности
B- Подставка
C- Световой индикатор
D- Выключатель (ON-включено/OFF-выключено)
E- Рукоятка для удержания
F- Кнопка открывания захвата щипцов
G-Шнур питания с вилкой
H- Не нагревающийся наконечник для удержания
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Использование 

Для получения лучшего результата,  рекомендуется перед 
использованием прибора вымыть, расчесать, и просушить 
полотенцем.
-Полностью размотайте шнур питания.
-Положите прибор на плоскую сухую теплостойкую поверхность 
используя подставку (В/Рис.3).
-Подключите прибор к электросети.  
-Переведите выключатель (D/Рис. 3) в положение ON- включе-
но, зажжется  световой индикатор, щипцы начнут разогревать-
ся. Подождите пока щипцы нагреются.
Во время использования держите щипцы за ручку и ненагрева-
ющийся наконечник (H/Рис.3).
-Возьмите небольшую прядь волос (примерно 5 см в ширину),  
конец пряди зажмите между пластинами.
-Держите плойку вертикально, накручивая волосы на всю длину 
плойки.
- При использовании плойки, сетевой шнур не будет Вам ме-
шать.  Степень завивки  определяется тем, насколько плотно 
Вы оберните волосы вокруг плойки и как долго Вы будете удер-
жать  ее на одном месте.
-Держите плойку от 10 до 20 секунд, в зависимости от текстуры 
и длины Ваших волос.
Чтобы освободить волосы,  просто нажмите на разжим плойки. 
Керамическая поверхность обеспечивает плавное скольжение 
волос.
-Затем оберните локон вокруг пальца и закрепите его при помо-
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щи зажима-заколки.
Подождите,  пока завитки остынут, прежде чем их укладывать, 
это обеспечит длительность прически. Когда завитки остынут 
(приблизительно 5- 10 минут), снимите зажим и встряхните 
локоны пальцами.
-Закрепите свою прическу лаком либо спреем.

ВНИМАНИЕ! Значение времени завивки дано приблизительно, 
и может отличаться от времени подходящего для Ваших волос. 
Рекомендуется выполнить предварительную пробную завивку 
для  уточнения наиболее подходящего времени для завивки 
Ваших волос.
После окончания  использования выключите прибор,  для этого 
переведите выключатель (D/Рис. 3)  в положение OFF –отклю-
чено, погаснет индикатор,  и отключите от электросети.

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 приборов мягкой, слегка 
влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть. 
Регулярно проводите очистку воздухозаборной решетки фена 
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от волос и пыли с помощью небольшой, мягкой щетки. Кон-
центратор фена можно отдельно помыть под краном, затем 
высушить перед установкой.  
- Любое другое обслуживание должно выполняться квалифици-
рованным персоналом в сервисном центре.

Хранение
- Перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему 
остыть.
-Не наматывайте шнур вокруг фена.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте 
вдали от детей и людей с ограниченными физическими и ум-
ственными  возможностями.

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

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



Ознакомиться со всем перечнем изделий 
торговой марки «Maestro» 

Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки

- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы
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