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ЧЕТКА С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ 2 В 1: 

СЕШОАР И СТАЙЛЪР STYLOOM 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Номер на модела: 5250 

 



2 
 

 

Благодарим Ви за покупката на Четка 2 в 1: Сешоар и стайлър за коса. Сега 

можете да сушите и оформяте своята прическа едновременно, без да 

увреждате косата си. Три регулируеми настройки на топлина осигуряват 

прецизна прическа въз основа на типа и дължината на косата и гарантират, 

че получавате идеален резултат. 

Това ръководство осигурява инструкции за безопасност и важните 

съвети за използване и грижи за вашата нова вентилаторна четка. 

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА: 

1 четка с горещ въздух 

1 инструкция 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

• Турмалинова технология с отрицателни йони за по-здрава коса 

• Супер лек корпус 

• Тих и мощен мотор 1000 W 

• 60% по-кратко време за сушене 

• 3 скорости на продухване 

• Керамичен нагревател 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

• Материал: ABS, керамика 

• Тегло: 0,60 кг 

• Напрежение: 110V-240 V 

• Мощност: 1000 W 

• Дължина на кабела: 160 см 
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ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 

За да използвате уреда правилно и безопасно, е много важно да прочетете 

тези инструкции по-долу внимателно преди употреба. Моля, запазете тези 

инструкции за бъдещи справки. 

- Четката и иглите са горещи, НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТАЗИ ОБЛАСТ, ДОКАТО 

УРЕДЪТ Е ВКЛЮЧЕН. 

- Уредът никога не бива да се оставя без надзор, когато е включен. 

Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в 

близост до деца или до лица с определени увреждания. 

- Дръжте далеч от деца. 

- Не използвайте, ако някаква част от този продукт е счупен или 

напукан при визуална проверка. 

- Не използвайте устройството, когато е неизправно или кабелът е 

повреден. Ако уредът не работи правилно, моля, първо проверете 

щепсела, и след това проверете, че е включен към електрическата 

мрежа. Не се опитвайте да го поправяте. Използвайте нашата 

политика за замяна с нов уред.  

- НИКОГА не използвайте уреда във вода или други течности. 

- НИКОГА не използвайте уреда в близост до вана, душ, съдове с вода 

или друго мокро място. Никога не използвайте с мокри крака или 

ръце.  

- Никога не се опитвайте да вземете електрически уред, който е 

паднал във вода или друга течност. Изключете електрическото 

захранване от главния бушон и след това изключете уреда.  

- Не използвайте четката с продухване в близост до аерозолни 

опаковки, спрейове или други козметични продукти. 

- Винаги внимавайте да не се изгорите, когато го използвате. 

- Винаги изключвайте уреда от мрежата, когато не го използвате. 

- Не използвайте уреда за никакви други цели, освен предвидените.  

- Не използвайте преобразувател на напрежение. 
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- Преди извършването на всякакво почистване или поддръжка, моля, 

уверете се, че уредът е изключен и охладен напълно. 

- Нашите електрически уреди разполагат с вграден изход GFCI. Ако 

вашият уред не е в състояние да се включи, моля проверете както 

бутона GFCI за рестартиране, така и DFCI щепсела, ако е 

необходимо.  

- НИКОГА не го използвайте без задния филтър.  

- НИКОГА не блокирайте отвора за въздуха на уреда или не го 

поставяйте в близост или върху меки повърхности, които могат да 

блокират отворите.  

- НИКОГА не използвайте електрически уреди, които са били оставени 

навън или са били потопени във вода. 

- Никога не насочвайте горещ въздух към очите си. 

- Ако Вашата вентилаторна четка е оборудвана с приставки, моля, 

оставете ги да изстинат, преди да ги поставите или отстраните от 

четката.  

- Няма да бъде поета отговорност за никакви повреди, причинени от 

несъответствие с тези инструкции или всякакво друго неправилно 

използване или съхранение. 

ЧАСТИ НА УРЕДА 

 

 

 

 

1. Студена дръжка  

2. Неподвижна глава на четката 

3. Иновативни отвори за 

въздушната струя 

4. Лек, ергономичен дизайн 

5. Няколко степени на затопляне 

6. Професионален въртящ се 

кабел 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА: 

• Преди да включите, проверете напрежението на етикета, за да се 

гарантира, че отговаря на местната мрежа.  

• Вашата четка е оборудвана с три настройки за скорост; ниска, средна 

и висока. Като общо ръководство, използвайте настройката за 

висока скорост за грубо сушене за по-дебел косъм, средна скорост 

за по-фина коса и по-прецизен контрол при оформяне на 

прическата. Ниската скорост може да се използва в края за 

дооформяне на прическата. 

• Започнете от задната част на главата, когато сушите косата си и се 

движите напред.  

• НЕ насочвайте въздушната струя в никоя област за продължителен 

период от време.  

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: започнете с ниска степен, за да проверите 

правилната температура за Вашия скалп. 

• ЗАБЕЛЕЖКА: през първите няколко минути на първоначалното 

използване може да забележите дим и слаба миризма, което е 

нормално и бързо ще изчезне.  

ИЗПОЛЗВАНЕ:  

1. Подсушете косата си с кърпа. 

2. Разделете косата на по-малки 

кичури с помощта на фиби. 

3. За гладко продухване, 

поставете близо до корените и 

изчетквайте надолу към 

краищата. 

4. За да избегнете прегряване на 

уреда, моля, започнете с ниска 

степен първо, за да проверите 

коя е правилната температура 

за Вашия скалп. 

5. По хигиенни съображения използвайте уреда на чиста коса. 
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6. Никога не изплаквайте или изчетквайте под вода.  

 

СЪВЕТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРИЧЕСКАТА: 

За по-бързо изсушаване: подсушете косата си с кърпа, за да отнемете 

излишната вода, след това срешете мократа коса за най-добри резултати. 

За по-лесно оформяне: Разделете косата на малки части с помощта на 

фиби. 

За постигане на обем: задръжте четката близо до корените и движете към 

краищата. 

За изправяне на косата: сресвайте гладко към краищата. 

За завити краища: поставете четката ПОД краищата и задръжте за 2 до 3 

секунди, преди да завъртите 

Къдрици навън: поставете четката върху косата и задръжте за 2 до 3 

секунди, преди да завъртите навън. 

СЪВЕТ: Пазете косата си от топлината! Препоръчваме използването на спрей 
за топлинна защита върху косата преди използването на Вашата четка 
Styloom, за да защитите косата си от увреждане поради оформянето на 
прическата с топлина, да намалите цъфтежа на косата и да увеличите блясъка. 
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ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА: 

• Винаги изключвайте и оставяйте да изстине преди почистване. 

• Периодично проверявайте входа за въздух/филтърния протектор в 

задната част на четката и отстранявайте всичко, което може да се е 

натрупало. Наслагванията може да намалят притока на въздух и да 

увредят четката.  

• Никога не използвайте следните химикали за почистване на уреда; 

Разредител, бензинови алкохоли, или други запалими химикали. 

• НЕ увивайте кабела около уреда: това може да повреди кабела. 

• Използвайте мека суха кърпа за почистване.  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА: 

Продуктите са произведени по най-високите стандарти и ще Ви предоставят отлична работа, 

когато се използват в съответствие с инструкциите в това ръководство. 

Тъй като нашите продукти имат 1-годишен срок за подмяна и 2-годишна гаранция, ако има 

някакъв проблем, моля свържете се с нас, ние ще Ви отговорим веднага.  
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Рециклиране и изхвърляне 

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се 

изхвърля с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да се 

предотврати възможно увреждане на околната среда или 

човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци; 

рециклирайте отговорно, за да насърчите рециклирането на материалните 

ресурси. За да върнете вашия употребяван уред, моля използвайте 

системата за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, от който сте 

закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за рециклиране, което е 

безопасно за околната среда 

 

 

 


