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ФЕН-ЩІТКА AS970E

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

 

 

 

 

 

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ. 

– Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане 
гребінцем. Розділіть волосся на окремі невеличкі пасма.
– Встановіть на прилад потрібну насадку.
– Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, 
вказаній на заводській табличці приладу й під’єднайте прилад 
до розетки.
– Увімкніть прилад й налаштуйте температурний режим 
перемикачем  відповідно типу вашого волосся, перевівши його 
в положення «І» або «ІІ».
– Після закінчення процедури переведіть перемикач в 
положення «0», прилад вимкнеться; від’єднайте вилку від 
розетки.
– Перед розміщенням приладу на зберігання йому слід дати 
деякий час, щоб він вистигнув.

Щітка, що обертається, 50 мм з м’якою щетиною
 – Увімкнути обертання щітки у заданому напрямку можна за 
допомогою кнопок «<<» й «>>» – відповідно насадка буде 
обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової 
стрілки.
– Для формування об’єму розмістіть щітку біля корінчиків 
волосся й ведіть приладом вдовж пасма.
– Увімкніть обертання щітки, натиснувши й утримуючи відповід-
ну кнопку для вибору напрямку обертання щітки.
– При цьому стримуйте закручування волосся, тягнучи щітку у 
напрямку вниз – це утворить натяжіння волосся необхідне для 
утворення локонів.

УВАГА! Удосконалення техніки укладання можливо потребує 
кілька спроб. Якщо швидкість обертання щітки здається надто 
високою, просто відпустіть кнопку й вивільніть щітку з волосся.
– За необхідності повторіть процедуру.

Щітка, що обертається, 38 мм з жорсткою щетиною 
– Розмістіть щітку під пасмом волосся якомога ближче до його 
корінчиків.
– Формуйте об’єм, піднімаючи щіткою волосся від корінців. 
– Ведіть приладом вдовж пасма у напрямку від корінців до 
кінчиків волосся.
– Повторіть процедуру для кожного пасма.

Насадка-гребінець для випрямлення
– Розмістіть насадку-гребінець під пасмом якомога ближче до 
корінців таким чином, щоб її зубці було спрямовано у напрямку 
від голови.
– Вільною рукою натягуйте пасмо таким чином, щоб зубці 
гребінця пройшли крізь пасмо.
– Проведіть приладом вздовж пасма у напрямку від корінців до 
кінчиків волосся.
– Повторіть процедуру для кожного пасма.

Пласка щітка
– Розмістіть щітку під пасмом якомога ближче до корінців таким 
чином, щоб її зубці було спрямовано у напрямку від голови.
– Вільною рукою натягуйте пасмо таким чином, щоб зубці щітки 
пройшли крізь пасмо.
– Проведіть приладом вздовж пасма у напрямку від корінців до 
кінчиків волосся. При наближенні щітки до кінця пасма 
закручуючим рухом поверніть щітку, щоб надати форми 
кінчикам волосся.
– Повторіть процедуру для кожного пасма.

Температурні режими
У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 
режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положен-
ня «*» для холодного режиму, в положення «І» для теплого 
укладання (низька температура нагріву) й в положення «ІІ» для 
гарячого укладання (висока температура). 
Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого 
волосся рекомендуємо використовувати режим теплого 
укладання. Для товстого волосся радимо використовувати 
режим гарячого укладання.

Насадки 
– Насуньте обрану насадку на корпус приладу.
– Зафіксуйте насадку, повернувши фіксатор на верхівці насадки 
в положення «заблоковано».
– Зняти насадку можна повернувши фіксатор на верхівці 
насадки в положення «розблоковано». 
– Потягніть насадку вгору й зніміть її з приладу.

ДОГЛЯД
Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й 
ефективну роботу.

Загальні правила догляду
– Переконайтеся, що прилад вимкнено й від’єднано від 
електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні 
частини приладу слід протерти вологою м’якою ганчіркою, 
уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й 
використовувати можна лише повністю сухий прилад.
– Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними 
петлями поруч з приладом.
– Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
– Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтру
– Переконайтеся, що прилад вимкнено й від’єднано від 
електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж 
починати очищення фільтра.
– Утримуючи прилад за ручку від’єднайте фільтр від корпусу 
приладу.
– За допомогою м’якої щітки акуратно видаліть залишки 
волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
– Встановіть фільтр на фен, зафіксувавши кришку на відповідно-
му пазі на корпусі приладу.


