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УКРАЇНСЬКА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
УВАГА:  Ретельно уникайте безпосереднього контакту гарячої 
поверхні приладу зі шкірою, особливо з вухами, очима, 
обличчям, шиєю.
– Використовуйте прилад тільки на сухому, ретельно й акуратно 
розчісаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма, 
підготовані для укладання.
– Увімкніть прилад, натиснувши кнопку, позначену «І»; обидва 
індикатори, червоний і зелений, почнуть блимати.
– Оберіть бажаний температурний режим, повернувши 
регулятор температури у відповідне положення. Зелений та 
червоний індикатори блиматимуть, поки не буде досягнута 
обрана температура. Після досягнення приладом необхідної 
температури зелений індикатор закінчить блимати й горить 
постійним світлом.
– Розташуйте пасмо волосся між пластинами для гофрування 
починаючи з ділянки, з якої ви бажаєте почати укладання.
– Щільно стисніть й утримуйте протягом 5-8 секунд пластини, 
залежно від типу вашого волосся.
– Висвободіть волосся з приладу й за необхідності повторіть 
процедуру. 
– Зачекайте, поки волосся вистигне, перш ніж почати їх 
укладання.
– Вимкніть прилад, натиснувши кнопку «0» й від’єднайте прилад 
від мережі.

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Для обробки тонкого, ламкого, фарбованого або висвітленого 
волосся використовуйте холодніший температурний режим. 
Густіше волосся потребує налаштування вищої температури. 
Радимо протестувати прилад перед використанням для вибору 
оптимального для вашого типу волосся температурного режиму. 
Почніть з найменшої температури й поступово підвищуйте її до 
досягнення бажаного результату.
Температурні налаштування приладу:
        Налаштування                 Температура
            Мінімум – 2                 120°С – 130°С
                 2 – 4                           130°С – 150°С
                 4 – 6                           150°С – 170°С
                 6 – 8                            170°С – 190°С
        8 – максимум                   190°С – 210°С

АВТОВИМКНЕННЯ
З міркувань безпеки прилад обладнаний функцією автоматично-
го вимкнення. Якщо прилад залишається увімкненим протягом 
більш ніж 72 хвилин, він автоматично вимкнеться. Якщо 
необхідне подальше використання приладу, натисніть кнопку 
«І».

ОЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД
Прилад слугуватиме довше, якщо ви дотримуватимесь таких 
інструкцій:
– Не накручуйте кабель живлення на прилад; зберігайте кабель, 
скрутивши його вільними кільцями й складіть поряд з 
приладом.
– Не користайтеся приладом на значному віддаленні від 
розетки.
– Від'єднуйте приладі від розетки після використання.

ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ, БУДЬ ЛАСКА,  
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!


