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ФЕН-ЩІТКА 668E

УКРАЇНСЬКА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
– 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.
– Увімкніть прилад – повзунковий перемикач переведіть в положення «І» або «ІІ», залежно від типу вашого волосся.
– Проведіть прилад вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків. Діставшись кінця пасма плавним рухом прокрутіть 
прилад, надаючи кінчикам волосся легкого заручення.
– За необхідності повторіть процедуру.
– Після закінчення процедури переведіть перемикач в положення «0», прилад вимкнеться; від’єднайте вилку від розетки.
– Перед зберіганням приладу слід дати вистигнути.

ЕЛЕКТРИЧНІ ПІД’ЄДНАННЯ
Прилад призначено для використання в мережі з робочою напругою від 115 до 230 В. Налаштувати робочу напругу можна за 
допомогою перемикача на руків’ї приладу. Робоча напруга приладу має співпадати з робочою напругою в електромережі. 
Ні в якому разі не вмикайте прилад з налаштованою напругою 115 В в електромережу з напругою 230 В та навпаки.

РЕЖИМИ РОБОТИ
Прилад має 2 налаштування швидкості/температури. Положення «І» регулятора відповідає повільній швидкості повітря й 
низькому нагріву; положення регулятора «ІІ» відповідає високій швидкості повітряного потоку й високій температурі 
нагріву. Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендовано використання фен-щітки у режимі 
«І» з невисокою температурою нагріву; для товстого волосся оберіть режим «ІІ» з більшою температурою нагріву.

НАСАДКИ
– Встановіть насадку на прилад й зафіксуйте її за допомогою кільцевого фіксатора на корпусі приладу.
– Щоб зняти насадку, прокрутіть кільцевий фіксатор на корпусі в зворотному напрямку й зніміть насадку.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
– Переконайтеся, що прилад вимкнений, від’єднаний 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 живлення на прилад, замість цього залиште кабель лежати вільними петлями поруч з приладом.
– Не використовуйте прилад далеко від розетки, не допускайте натягування кабелю, який знаходиться під напругою.
– Після використання обов’язково виключайте прилад з розетки.

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА
–  Переконайтеся, що прилад вимкнений, від’єднаний від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути.
–  за допомогою м’якої щітки видаліть залишки волосся й забруднень з фільтру.

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.

ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!


