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Шановний користувачу!
Дякуємо за придбання фену для волосся торгової марки PRIME 
Technics. Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед 
експлуатацією приладу.
Пам’ятайте, що належне використання та догляд за приладом 
дуже важливі для подовження терміну служби приладу та вашої 
безпеки.
Бажаємо  приємного користування феном для волосся ТМ PRIME 
Technics.

Загальні заходи безпеки
Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію та 
збережіть її для подальшого використання.
1. Переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі, що 
зазначена на приладі.
2. Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. Після використання 
вимкніть фен з розетки.
3. Слідкуйте, щоб пристрій не падав на тверді поверхні.
4. Не використовуйте бензол та інші розчинники для чищення 
поверхні.
5. Прилад не повинен торкатись гарячих предметів чи стояти поруч з 
газовими та теплогенеруючими предметами.
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте цей пристрій біля води,
ванн, душів, басейнів.
7. Слідкуйте, щоб отвори для входу і виходу повітря не забивались 
волоссям, пилом тощо. Якщо отвори для повітря закупоряться, 
спрацює термостат і пристрій вимкнеться. В такому випадку, вимкніть 
пристрій з розетки та усуньте закупорення.
8. Якщо пристрій перегріється, він вимкнеться автоматично. 
Відʼєднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути кілька 
хвилин. 
9. Не спрямовуйте пристрій та потік повітря в очі чи інші чутливі 
частини; будьте обережними, торкаючись насадок, адже під час роботи 
вони нагріваються.
10. Прилад не рекомендується для користування людьми (включаючи 
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими 
можливостями чи з відсутністю досвіду або знань, якщо вони не 
перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку або не 
мають інструкції з використання.
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11. Якщо шнур приладу пошкоджений, він повинен бути замінений 
сервісним центром обслуговування або кваліфікованою особою. Не 
намагайтесь полагодити фен для волосся самостійно.
12. Для додаткового захисту рекомендується використовувати 
пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. 
Номінальний залишковий струм пристою залишкового струму (RCD) 
не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання 
цього виробу можна одержати у спеціаліста.
13. Використовуйте пристрій лише для цілей, вказаних в даній 
інструкції; не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
14. Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
15. Не встромляйте металеві предмети у решітку для повітря, це може 
призвести до ураження електричним струмом.
16. Під час використання частини цього приладу нагріваються до
високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не
торкався гарячих частин приладу.

Використання
Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним
стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного
обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).
Цей прилад оснащений якісним двигуном, регулятором швидкості та 
температури, характеризується  стабільною продуктивністю, 
потужною швидкістю повітря та довготривалістю служби.

Висушування волосся
1. Увімкніть вилку приладу в розетку.
2. Увімкніть фен для волосся кнопкою, налаштуйте необхідну 
швидкість та температуру.
3. Після сушки волосся можна перемкнути кнопку на холодне повітря 
та закріпити зачіску.
4. Сушіть волосся, тримаючи фен на невеликій відстані від волосся.
5. Вимикайте прилад з електромережі за вилку, а не за електрошнур.

Насадки
Концентратор
Концентратор дає змогу зручно розподіляти потік повітря для укладки 
волосся.
Приєднайте концентратор легким рухом. Щоб відʼєднати його, просто 
потягніть. 
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Дифузор
Дифузор – спеціальна насадка, що дозволяє не тільки краще 
висушувати природні локони і кучері, а й допомагає укладати волосся, 
надаючи більшого обʼєму прямому і короткому волоссю. Дифузор 
легко прикріплюється до фена. 
Для того, щоб висушити волосся дифузором, ви можете скористатись 
деякими порадами:
1. Вимийте голову і злегка висушіть рушником. Нанесіть фіксуючий 
спрей або мус по всій довжині волосся.
2. Увімкніть фен з насадкою-дифузором і починайте сушити волосся 
знизу догори, при цьому «пальчики» приладу мають ніби перебирати 
пасма в напряму руху.
Якщо потрібен обʼєм біля коренів – при сушінні піднімайте волосся 
руками. Таким чином воно буде сохнути у вертикальному стані і в 
результаті у вас вийде пишна зачіска.

Чищення
1. Виріб можна протирати сухою тканиною. 
2. Насадки можна промивати під проточною водою або протирати 
вологою тканиною.
Відʼєднайте насадки від приладу перед очищенням. Переконайтесь, 
що насадки сухі, перед тим як знову зʼєднати їх з феном. Сам пристрій 
ніколи не занурюйте під воду. 

Зберігання
Вимкніть прилад з розетки, якщо ним не користуєтесь.
Дайте приладу охолонути та зберігайте його в сухому місці. Цей фен 
має петлю, що дозволяє  легко підвішувати його на гачку для зручного 
доступу. Не накручуйте шнур живлення на пристрій, оскільки це може 
призвести до технічних несправностей. Якщо шнур приладу 
пошкоджений, він повинен бути замінений сервісним центром 
обслуговування або кваліфікованою особою. Не намагайтесь 
полагодити фен для волосся самостійно.
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Технічні характеристики

Утилізація

Ви можете допомогти в охороні навколишнього 
середовища, дотримуючись базових правил та 
постанов з утилізації. Передавайте непрацюючий 
електричний пристрій у відповідний центр 
видалення відходів.
Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у технічні характеристики та дизайн виробів.
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Потужність 1700 Вт

Напруга, частота 220 В, 50 Гц

Мотор DC

Кількість швидкостей 2

Кількість температурних режимів 3

Концентратор 1

Дифузор +

Подача холодного повітря +

Петля для підвішування +

Довжина  шнура 1,8 м



Імпортер: ПП «Коннект», 29000, Україна, 
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23.

Виробник: Дон Гаун Келфорд Електрік Еплаєнс Ко., Лтд,
Ксіа Кенґ Дістрікт, Дон Гаун, Гунгдонг, КНР
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