
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 
• Inovatívne inteligentné snímanie dotyku. 
• Vyvážený a ľahký a ergonomický dizajn. 
• Pomáha predchádzať poškodeniu extrémnym teplom a chráni prirodzený lesk. 
• Jedinečné 3D prúdenie vzduchu - dráha prúdenia vzduchu pre optimalizované výsledky stylingu. 
• Rýchly styling, maximálny lesk a hladké pramene. 
• Dokonalá teplota stylingu – optimalizovaná na vytváranie účesov, ktoré vydržia. 
• Iónová technológia pre menšie poškodenie, rýchlejšie schnutie a pre zvýšenie lesku. 
• Vysoký výkon, nízka hlučnosť a životnosť motora. 
• 6 nastavení rýchlosti s LED ovládačmi - vhodné pre akýkoľvek typ účesu, ktorý potrebujete. 
• Uzamknite svoj štýl pomocou tlačidla cool shot, ktoré poskytuje prúd vzduchu, ktorý udrží váš 

vzhľad. 
• Vyhladzujúci koncentrátor a objemový difuzér. 



ŠPECIFIKÁCIA 
• Meno: Inteligentný sušič vlasov 
• Volty: 120V-240V 
• Frekvencia: 50Hz-60Hz 
• Výkon: 1600W-1800W 
• Dĺžka kábla: 2-3m 

NÁVOD NA POUŽITIE 
• Umyte si vlasy a upravte ich ako obvykle. 
• Prebytočnú vlhkosť vyžmýkajte uterákom a prečešte. 
• Laky na vlasy obsahujú horľavý materiál - nepoužívajte pri používaní tohto produktu. 
1. Zapojte fén do elektrickej siete. 
2. Zapnite sušič vlasov a pomocou prepínača rýchlosti (0,E) vyberte požadované nastavenie rýchlosti 

(nízka 1 alebo vysoká 2). Číslo pod prepínačom sa rozsvieti a ukáže vám, ktoré nastavenie ste zvolili. 
Po zapnutí sušičky sa podsvietená mriežka rozsvieti nabielo. 

3. Zvoľte požadovaný stupeň varenia (nízky 1, stredný 2 alebo vysoký 3) pomocou prepínača varenia 
(N,P). Číslo nad prepínačom sa rozsvieti a ukáže vám, ktoré nastavenie ste zvolili. 

4. Stlačte a podržte tlačidlo cool shot, aby ste nasmerovali studený vzduch na vlasy a pomohli tak 
nastaviť váš štýl. Podsvietená mriežka sa rozsvieti, keď použijete funkciu cool shot. 

5. Medzi jednotlivými použitiami položte fén na dodanú podložku. 
6. Po použití sušič vlasov vypnite a odpojte zo siete. 
7. Pred čistením alebo uskladnením nechajte fén vychladnúť. 

TIPY 
• Pre rýchle sušenie použite vysoké teplo / vysokú rýchlosť. 
• Na vytvorenie hladkých účesov použite koncentrátor a okrúhlu kefu počas sušenia. 
• Pre zvýraznenie prirodzených kučier a vĺn pripevnite difuzér k fénu. Otočte hlavu hore nohami a 

jemne ju vložte do misky difuzéra, pričom pri úprave fénu mierne otáčajte. 
• Ak chcete vytvoriť extra objem pri korienkoch vlasov, držte hlavu vzpriamene a umiestnite difuzér 

na temeno hlavy. Jemne otáčajte fénom, aby prsty difuzéra jemne masírovali pokožku hlavy, pričom 
dávajte pozor, aby ste si ju nepopálili. Jemne sušte pri strednej teplote / nízkej rýchlosti. 

• Upozornenie: Nepoužívajte difuzér pri nastavení vysokej teploty (3). 
• Ak chcete nastaviť svoj štýl, stlačte tlačidlo cool shot štýl. 


