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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю 
тощо. Можливі опіки!
УВАГА! Не торкайтеся гарячих пластин або металевих частин приладу!

– Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчісаному волоссі. Розділіть волосся на пасма.
– Увімкніть прилад, натиснувши кнопку             . Індикатор почне блимати й прилад автоматично нагрівається.
– Оберіть необхідний для вашого типу волосся режим нагріву, натиснувши кнопку              . Індикатор блиматиме, поки прилад 
набирає відповідну температуру нагріву пластин. Після досягнення необхідної температури індикатор горітиме постійним 
світлом.
– Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
– Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до 
кінчиків волосся.
– Повторіть операцію для кожного пасма.
– Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
– Вимкніть прилад, натиснувши й утримуючи кнопку           , поки прилад вимкнеться. Від'єднайте прилад від розетки.
– Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Налаштування температурного режиму
Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; 
режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже 
рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її 
за необхідності.
Температурні режими:

Автовимикання
Для безпечної експлуатації прилад оснащено функцією автоматичного вимикання. Якщо тривалість безперервної роботи 
приладу в увімкненому стані досягне 60 хвилин, прилад автоматично вимкнеться. Увімкнути прилад можна повторно натиснув-
ши кнопку            . 

Термостійкий килимок
Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. 
Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте 
термостійкий килимок. 
Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки.  Замотайте прилад в килимок й дайте йому час 
повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності 
дітей.

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

УКРАЇНСЬКА

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST250E
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

Колір індикатора  Температура  
Зелений 180°С 
Жовтий  200°С 

  Червоний 230°С 


