




HAIR DRYER ARDESTO HD-Y220PRO

S/N:

220-240 V~, 50/60 Hz
1850-2200 W Made in PRC

HD-Y220PRO
40x15 mm



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
Для досягнення найкращих результатів вимийте, розчешіть і злегка висушіть волосся, 
перш ніж використовувати випрямляч.

1. Розмотайте кабель живлення.
2. Підключіть випрямляч до електричної розетки, а потім натисніть і утримуйте 

кнопку «Увімк./Вимк.», доки не засвітиться дисплей.
3. Виберіть бажану температуру за допомогою кнопок «+/-».
4. Натискайте кнопки «+/-», щоб швидко встановити температуру.
5. Зачекайте 1-2 хвилини, щоб пристрій прогрівся до робочої температури.
6. Розділіть волосся на верхній і нижній яруси. Починайте випрямляти волосся з

нижнього ярусу.
7. Візьміть невелике пасмо волосся, помістіть його між пластинами випрямляча й 

стисніть щипці пристрою.
8. Потім плавним рухом переміщайте випрямляч вздовж пасма від коренів до 

кінчиків волосся. Не затримуйте випрямляч довго на одному місці, оскільки це 
може пошкодити волосся.

9. Повторіть те ж саме зі всіма пасмами волосся.
10. Завершивши укладку, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», щоб вимкнути пристрій,

відключіть пристрій від електромережі та дайте йому повністю охолонути.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ
Пристрій має функцію автоматичного вимкнення. Якщо пристрій не використовується більше 
60 хвилин, він автоматично вимикається. Якщо ви хочете продовжити використання пристрою,
просто натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», щоб знову ввімкнути пристрій.

БУДОВА ПРИСТРОЮ

A. Пластина з керамічним покриттям
B. Кнопки регулювання температури
C. Кнопка «Увімк./Вимк.»
D. Поворотний кабель
E. Дисплей

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Відключіть пристрій від електромережі та дайте йому повністю охолонути перед 
чищенням.

2. Використовуйте вологу тканину для чищення пластин і корпусу.
3. Не використовуйте агресивні мийні засоби, абразивні матеріали, розчинники та 

засоби для чищення. Не занурюйте пристрій у воду.
4. Ретельно висушіть пристрій перед використанням.
5. Не замінюйте кабель живлення пристрою самостійно – зверніться в 

авторизований сервісний центр або до кваліфікованого спеціаліста.
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