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МУЛЬТИСТАЙЛЕР MS22E

УКРАЇНСЬКА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Перемикач ON/OFF (УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО).
2. Кнопка «RELEASE» (РОЗБЛОКУВАННЯ)
3. Плойки 19 мм і 32 мм
4. З’ємна щітка і спіральна насадка 19 мм
5. Щипці для розгладжування/завивки
6. Пластини для розгладжування /гофрирування
7. 3D-пластини для укладання волосся хвилями в 3-х вимірах
8. 3 затискачі, які полегшують укладання волосся, дозволяє розділити волосся на 
пасма
9. 12 шпильок, щоб допомогти вам в створені зачісок вашої мрії

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Перш ніж зняти чи надягти насадку, впевніться в тому, що прилад вимкнено і його 
елементи достатньо охолонули.
Щоб закріпити насадку, надягніть його на металевий штир у ручці приладу, натисніть 
на кнопку «RELEASE» (РОЗБЛОКУВАННЯ), розташовану збоку ручки, насадіть 
аксесуар до упору, поки не почуєте клацання. Щоб зняти насадку, візьміть прилад за 
ручку, натисніть на кнопку «RELEASE» (РОЗБЛОКУВАННЯ) і акуратно зніміть аксесуар. 
Щоб змінити пластини щипців для розгладжування/завивки, візьміться за їх 
ізолюючий наконечник і ковзним рухом вставте у передбачені для цього пази до 
клацання. Кожен раз, замінюючи насадку, впевніться у тому, що верхня і нижня 
пластини відповідають одна одній. Щоб зняти пластини, візьміться за їх ізолюючий 
наконечник, натисніть на дві маленькі кнопки з обох боків наконечника і зніміть 
пластини з щипців для розгладжування/завивки. 
Увімкніть прилад у мережу і перемістіть у положення «I» (УВІМКНЕНО). При цьому 
загориться світловий датчик функціонування приладу. Дайте приладу нагрітися 
протягом кількох хвилин. У процесі користування приладом не торкайтеся пластин або 
нагрівальних елементів.

ПЛОЙКИ ДЛЯ ЗАВИВКИ
• Перед тим, як завити волосся, розчешіть їх і розділіть на рівномірні пасма. Натисніть 
на важіль плойки, помістіть кінчик пасма волосся між щипцями і круглим 
нагрівальним елементом.
• Накрутіть волосся навколо плойки, піднімаючись від кінчиків волосся до то місця, 
звідки, за вашим бажанням, повинні починатися локони; будьте обережні, щоб 
плойка не торкалася шкіряного покриву голови. Утримуйте плойку у цьому положенні 
10-15 секунд.
• Щоб витягти плойку з волосся, натисніть на важіль розкрийте щипці. Щоб 
зафіксувати локон, почекайте, доки волосся повністю охолоне, перш ніж розчесати їх 
гребінцем чи щіткою.

З’ЄМНА ЩІТКА
Щоб отримати більш м'які локони чи укладку, використайте з’ємну щітку з плойкою 
діаметром 19 мм.
• Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть ковзним рухом 
щітку на плойку. Відділіть пасмо волосся, накрутіть на щітку і, витримавши прибл. 15 
секунд, обережно розкрутіть. Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолонути.

З'ЄМНА СПІРАЛЬ
Для отримання крутих, ярко виражених локонів використайте з’ємну спіральну 
насадку з плойкою 19 мм.
• Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть ковзним рухом 
спіраль на плойку.
• Відокремте пасмо волосся шириною близько 2-3 см і обережно накрутіть його на 
спіраль; витримавши прибл. 15 секунд, обережно розкрутіть пасмо.
• Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолонути.

ЩИПЦІ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ/ЗАВИВКИ
Пластини для розгладжування волосся.
• Пластинами для розгладжування волосся слід користуватися на сухому волоссі, 
відокремлюючи невеликі пасма. Утримуйте пасмо волосся в натягнутому положенні і, 
починаючи від коренів, ковзним рухом пересувайте пластини уздовж пасма. Ваші 
рухи повинні бути м’якими, щоб не утворилися залами посеред пасм.
• Щоб пом'якшити і приборкати в’юнке волосся, користуйтеся приладом для 
розгладжування волосся на певній відстані від коренів, залишаючи завитки, які 
допоможуть зберегти об’єм зачіски. Укладаючи волосся таким чином, пересувайте 
прилад для розгладжування, слідуючи природній формі зачіски.
3D-пластини для гофрування або для укладання волосся в 3-х вимірах.
• Працюйте тільки з сухим волоссям. Відокремте пасмо волосся і розташуйте його між 
пластинами, потім закрийте прилад. Витримайте прилад у закритому положенні 
близько 15 секунд. Відпустіть пасмо, пересуньте прилад далі, використовуючи 
останню утворену хвилю волосся як направляючу. Прилад слід завжди пересувати у 
напрямку від коренів до кінчиків волосся.
УВАГА! У процесі користування пластинами можлива поява диму. Це може бути 
викликано випаровуванням шкіряного жиру чи залишків засобів для догляду за 
волоссям (косметичні засоби догляду без ополіскування, лак для волосся тощо), або 
випаровуванням вологи, яка міститься у волоссі.

ДОГЛЯД
Від’єднаний від мережі прилад, що охолонув, можна протерти вологою ганчіркою. 
Перш ніж знову під’єднати прилад до мережі, впевніться у тому, що він повністю 
висохнув.

Увага! Прилад не призначений для використання особами 

(включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, 

сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у 

них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться 

під наглядом або не отримали попередній інструктаж з 

приводу безпечного використання приладу від особи, що 

відповідальна за їх безпеку. 

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні 
перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! 

Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під 

наглядом дорослих.

Перед використанням приладу, будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами 
безпеки.


