
ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
•  Перш ніж почистити прилад або прибрати його на зберіган-

ня, вимкніть прилад від мережі і дайте йому повністю охо-
лонути.

•  Щоб уникнути накопичення волосся, засобів для укладки і 
т.д. ми рекомендуємо регулярно чистити щітку. Для вида-
лення волосся з щітки використовуйте гребінець. Для очи-
щення пластикових поверхонь використовуйте суху або 
ледь вологу тканину.
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Фен-щітка  AS140E
ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, 

СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
•  Фен-щітка, що розчісує, сушить і розгладжує волосся од-

ним рухом

•  Комбінація щетинок, що розпрямляють волосся, і силіко-
нових зубчиків для дбайливого укладання

•  Потужність 550 Вт

•  2 температурні режими + режим «холодний обдув»

•  Технологія іонізації: надає волоссю блиск і нейтралізовує 
статичну електрику

•  Обертовий шнур

•  З’ємний задній фільтр

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Після того як Ви вимиєте волосся, добре промокніть їх руш-

ником і ретельно розчешіть гребінцем з великими зубчика-
ми. Завжди починайте розчісувати вологе волосся від кін-
чиків, а потім поступово піднімайтеся вг Фен-щітка ору. 
М’яке розчісування запобігає появі посічених кінчиків.

• При необхідності попередньо підсушіть волосся феном.

• Тепер Ви можете продовжити сушку і укладання волосся 
феном-щіткою.

• Виберіть температурний режим в залежності від Вашого 
типу волосся. Режим I ідеально підходить для тонкого во-
лосся, режим II – для більш густого волосся.

• Виберіть пасмо волосся.

• Помістіть фен-щітку під пасмо волосся поблизу коріння. На-
тягніть пасмо іншою рукою, щоб зубчики щітки глибоко 
проникли в пасмо.

• Проведіть фен-щіткою уздовж пасма до самих кінчиків, 
продовжуючи натягувати пасмо іншою рукою.

• Дійшовши до кінчиків, відпустіть пасмо і закінчіть жест 
круговим рухом зап’ястя для додання пасма вигину.

• За необхідності повторіть операцію кілька разів.

• Для тривалого ефекту зафіксуйте зачіску за допомогою ре-
жиму «холодного обдуву».

• Закінчивши користуватися приладом, вимкніть його і від-
ключіть від мережі.


