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Загальні відомості про пристрій

Найменування деталей

2.Нано-іонний вихід
5.Кнопка-вимикач
8.Вхід повітря

3.Решітка виходу повітря
6.Кабель живлення 
9.Рукоятка

1.Вихід повітря
4.Кнопка гарячого та холодного
повітря
7.Насадка

Пакувальний лист

Найменуванн Цілий пристрій Насадка Посібник з експлуатації

Кількість 1 1 1
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Методи використання

Спочатку штовхайте кнопку-вимикач у положення вимкнення (O), потім вставте вилку в 
розетку та штовхайте кнопку-вимикач для вибору режиму повітря.
Коли пристрій щоразу запускається, він автоматично переходить в режим подачі 
гарячого повітря за замовчуванням. За допомогою натискання кнопки гарячого та 
холодного повітря можна перемикати між гарячим та холодним повітрям.

Цей пристрій оснащений прив'язною насадкою, яка може обертатися на 360°.
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Будь ласка, встановлюйте насадку коли пристрій вимкнено, не можна встановлювати та 
розбирати її в процесі використання, щоб уникнути опіків. Після використання не 
розбирайте, поки насадка не охолоне, щоб уникнути опіків. Будь ласка, дотримуйтеся 
відстані більше ніж 10 см між волоссям і вхідним отвором, щоб волосся не заплуталося у 
фені. Будь ласка, зберігайте відстань більше ніж 3 см між волоссям і вихідним отвором, 
щоб уникнути опіків. Після використання штовхайте вимикач-кнопку для вимикання 
пристрою, потім вимкніть живлення.

Особливості пристрою

Цей електрофен використовує технологію нано-іону води та негативних іонів, щоб глибоко 
зволожувати волосся і робити його гладким, доглядати за пошкодженим волоссям, 
зменшувати статичну електрику на волоссі, а також допомагати підтягнути кутикули 
волосся, що робить його більш здоровим і блискучим. 
Іони води є частинками, які загортаються молекулою води в внаслідок розкладання води 
під високою напругою. 
У процесі використання електрофену в режимах «гарячого повітря», «холодного повітря» 
та ін. виходить повітря, що містить іони води. 
Під час генерації іонів води можуть виникати проблеми, які є нормальним явищем: 
• З насадки розбризкуються краплі води.
Під час використання пахне особливим запахом, який не завдає шкоди організму людини.

Водно-іонне сушіння волосся не матиме очевидного ефекту для наступних людей: 

• людей з натуральним кучерявим волоссям
• людей, волосся яких легко кучерявиться
• людей з гарним волоссям
• людей з коротким волоссям

Іони води генеруються шляхом накопичення води у повітрі, але за деяких умов, через 
обмеження навколишнього середовища вони важко генеруються, а натомість 
генеруватимуться негативні іони.

Щоденне обслуговування та зберігання 

Під час очищення переконайтеся, що кнопка-вимикач знаходиться у положенні вимкнення, 
і вийміть вилку з розетки. 
Використовуйте рушник, ватну паличку або зубну щітку для очищення входу та виходу 
повітря та видаліть сторонні предмети, прикріплені до металевої сітки. 
Будь ласка, не використовуйте цвяхи або гострі предмети, щоб натискати та терти вхідні 
та вихідні отвори повітря, щоб уникнути пошкодження пристрою.
Не використовуйте спирт, рідину для зняття лаку, миючі засоби або вологі серветки, що 
містять спирт для очищення пристрою, інакше це може призвести до несправності, 
тріщини або знебарвлення пристрою.
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Примітки з техніки безпеки 

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та 
збережіть його для подальшого використання. 

При експлуатації цього пристрою необхідно використовувати напругу та струм вказані на 
корпусі пристрою. 

Не вставляйте сторонні предмети у отвори для входу та виходу повітря, інакше це може 
призвести до опіків, ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання. 

Не використовуйте пристрій мокрими руками, інакше це може призвести до ураження 
електричним струмом або пожежі через коротке замикання. 

Після використання електрофену у ванній вийміть вилку з розетки, тому що біля води все 
ще існує небезпека навіть після вимкнення. Інакше це може бути призвести до нещасних 
випадків або пошкодження. 

Не використовуйте пристрій біля ванни, душу, умивальника або інших посудин з водою. 

Пристрій оснащено нагрівальною поверхнею, для людей, які не чутливі до тепла 
(наприклад, діабетики), не забудьте використовувати його з допомогою звичайних людей.

Будь ласка, не використовуйте пристрій поблизу газу або інших легкозаймистих 
матеріалів (наприклад, палив, розчинник для фарби, спреї тощо), інакше це призведе до 
вибуху або пожежі через коротке замикання.

Не залишайте пристрій увімкненим коли він не використовується, інакше це може 
призвести до пожежі через коротке замикання. 

Не намотуйте кабель живлення на корпус пристрою під час зберігання, інакше це 
призведе до відключення електроенергії та ураження електричним струмом або пожежі 
через коротке замикання. 

Зберігайте пристрій подалі від дітей та немовлят, щоб уникнути ураження електричним 
струмом та травми. 

Не ставте отвір входу повітря електрофена вниз під час роботи, інакше це може 
призвести до пожежі через почервоніння запобіжника. 

Не вставляйте та не виймайте вилку мокрими руками, інакше це може призвести до 
ураження електричним струмом та травми. 
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Будь ласка, не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення заплутався, інакше це може 
призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Отвір випуску повітря і насадка під час використання нагріваються, не торкайтеся їх 
руками, інакше це може призвести до опіків.

Будь ласка, уникайте падіння фена або сильного впливу зовнішньої сили, інакше це 
призведе до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання. 

Будь ласка, не використовуйте пристрій з пошкодженим повітряним отвором, інакше 
волосся може потрапити у отвір і пошкодити волосся.

Якщо пристрій випадково впав у воду, негайно від’єднайте його від мережі, ніколи не 
опускайте руки у воду.

З метою захисту рекомендується встановити УЗО 30 мА, будь ласка, зверніться до 
місцевого агента з установки УЗО за детальною інформацією.

Регулярно очищайте розетку, щоб запобігти накопиченню пилу, інакше це призведе до 
порушення ізоляції через вологість, що в кінцевому підсумку спричинить пожежу. Негайно 
відключіть живлення та протріть його сухою тканиною.

Будь ласка, не перекручуйте шнур живлення, від’єднуючи його. Обов’язково тримайте 
штепсель за вилку рукою та витягніть її, інакше це призведе до обірвання шнура 
живлення, що може призвести до опіку, ураження електричним струмом або пожежі через 
коротке замикання.

Будь ласка, припиніть користуватися пристроєм якщо ви бачите вогонь у вихідному отворі 
під час режиму гарячого повітря, очистіть від пилу вхідні та вихідні отвори, інакше це може 
призвести до опіків або пожежі.

Будь ласка, не зберігайте шнур живлення, коли він скручений, інакше це призведе до 
перелому шнура живлення, що може призвести до опіків, ураження електричним струмом 
або пожежі через коротке замикання.

Пристрій призначений лише для сушіння волосся, будь ласка, не використовуйте його для 
сушіння взуття чи одягу тощо, інакше це призведе до ураження електричним струмом або 
пожежі через коротке замикання.

Будь ласка, дотримуйтеся відстані більше 10 см між вхідним отвором і волоссям, щоб 
волосся не заплуталося у фен.

Будь ласка, зберігайте відстань більше 3 см між волоссям і вихідним отвором, щоб 
уникнути опіків.

Фен оснащений системою захисту від перегріву, живлення вимикається автоматично при 
перегріванні.
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Проблема Можлива причина Рішення

Мотор не працює Не щільно включено в розетку Перевірте чи шнур живлення 
щільно включено в розетку

Мотор не працює Немає живлення в розетці Перевірте розетку живлення

Мотор не працює Кнопки перемикання не є 
притиснуті на місце

Натисніть кнопку перемикання 
в правильне місце

Раптово зникло 
живлення

Занадто висока температура 
фена і активований захист від 
перегріву

Вимкніть та від’єднайте шнур 
живлення, використовуйте 
пристрій повторно після того, як 
він охолоне протягом кількох 
хвилин

І негайно вимкніть і витягніть вилку з розетки, дайте охолонути протягом хвилини. 
Перевірте, чи є пух або волосся на вхідному чи вихідному отворі, а потім увімкніть знову. 
Після використання обов’язково встановіть перемикач живлення в положення «0» і 
витягніть вилку з розетки, інакше це може призвести до опіків або пожежі.

Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити 
професіонал від виробника, його сервісного відділу або аналогічного відділу. Якщо цього 
не зробити, це може призвести до нещасних випадків або травм.

Будь ласка, не ремонтуйте, не розбирайте та не встановлюйте фен самостійно, інакше 
ви можете отримати травму через пожежу. Зверніться до місцевого центру 
обслуговування клієнтів, якщо потрібен ремонт.
Примітка: цей символ на вказує на те, що пристрій заборонено використовувати у ванні 
або душі.

Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, 
якщо вони перебувають під наглядом або інструктовані щодо безпечного використання 
приладу та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм.Діти не повинні 
виконувати очищення та обслуговування без нагляду.

Усунення несправностей 

Будь ласка, перевірте наведені нижче проблеми, перш ніж надсилати пристрій в 
призначені ремонтні служби.
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Електрична схема

Модель F2

Номінальна напруга 220V-240V~ 

Номінальна частота 50Hz

Номінальна потужність 1800W

Раптово зникло 
живлення

Повітряний отвір 
заблоковано (наприклад, 
пухом, волоссям тощо), і 
активованою системою 
захисту від перегріву

Вимкніть і від'єднайте шнур 
живлення. Видаліть сторонні 
предмети у вході повітря. 
Використовуйте його повторно 
після того, як він охолоне 
протягом хвилини.

Потік повітря 
невеликий 

Повітряний отвір 
заблоковано (наприклад, 
пухом, волоссям тощо)

Почистіть вхід чистого повітря

Увага: якщо виникли інші несправності, які потребують професійних інструментів, щоб уникнути 
небезпеки, пристрій необхідно відремонтувати або замінити виробником, іншими службами технічного 
обслуговування або фахівцями з аналогічних офісів.

Технічні параметри

220V-50Hz~

Блок високоїнапруги

Двигун постійного шуму

Підігрівач

Розподільчий
щіток

Елемент охолодження

Панель
управления

 Іони води

Проблема Можлива причина Рішення
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Виробник Kingclean Electric Co., Ltd

Адреса № 1 Xiangyang Road, Новий район Сучжоу, провінція 
Цзянсу, 215009, Китай

Інформація про виробника 

Утилізація 

Пристрій, аксесуари та упаковку слід відсортувати для екологічно чистої переробки.

Не викидайте пристрій у побутові відходи! 

Тільки для країн ЄС: 

відповідно до Європейської настанови 2012/19/ЄС, пристрій, який більше не придатний 
для використання, а також відповідно до Європейської настанови 2006/66/EC, несправні 
або використані акумуляторні батареї/акумулятори, необхідно збирати окремо та 
утилізувати екологічно правильним шляхом.
Можливі зміни без попередження.

Інформація про гарантію 

На цей продукт діє гарантія один рік з дати покупки. 

Гарантія не поширюється на звичайний знос, комерційне використання, зміни в 
придбаному пристрої, очищення, наслідки неправильного використання або 
пошкодження покупцем або третьою особою, пошкодження, які можуть бути пов’язані з 
зовнішніми обставинами або спричинені батареями.
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Общие сведения о продукции

Наименования деталей

1.Выход воздуха
4 .Кнопка горячего
    и холодного воздуха
7.Вход воздуха

2.Выход иона воды
5. Кнопка-выключатель

8.Рукоятка

3.Сетка выхода воздуха
6.Кабель питания

9.Насадка

Упаковочный лист

Наименование Целая машина Насадка Руководство по 
эксплуатации

Количество 1 1 1

7
2

8

9

1

3

4

6

5
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Метод использования

Сначала толкайте кнопку-выключатель в положение выключения (O), затем вставьте вилку 
в розетку и толкайте кнопку-выключатель для выбора режима воздуха. 

Когда машина запускается каждый раз, она автоматически переходит к режиму горячего 
воздуха по умолчанию. Посредством нажатия кнопки горячего и холодного воздуха можно 
переключаться между горячим и холодным воздухом.

Настоящая продукция оснащена привязной насадкой, которая может вращаться на 360°.
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Пожалуйста установите насадку в выключенном состоянии, нельзя установить и разобрать 
её в процессе использования во избежание ожогов. После использования не разбирайте, 
пока насадка не остынет, чтобы избежать ожогов.

Во время использования держите волосы на расстоянии более 10см от входа воздуха, 
чтобы предотвратить попадание волос в фен; держите волосы на расстоянии более 3см 
от выхода воздуха, чтобы предотвратить ожог волос.

После использования толкайте выключатель-кнопку для выключения машины, затем 
отключите питание.

Особенности продукции

Настоящий электрофен использует технологию нано-иона воды и отрицательных ионов, 
чтобы глубоко увлажнять волосы и делать их гладкими, ухаживать за поврежденными 
волосами, уменьшать статическое электричество на волосах, а также и помогать подтянуть 
кутикулы волос, что делает волосы более здоровыми и блестящими.

Ионы воды представляют собой частицы, которые завертываются молекулой воды в 
результате разложения воды под высоким напряжением.

В процессе использования элетрофена в режимах «горячего воздуха», «холодного 
воздуха» и др. выдувается воздух, содержащий ионы воды.

Во время генерации ионов воды могут возникать следующие проблемы, которые являются 
нормальным явлениями:
Из насадки иона воды разбрызгивается капель воды.
Во время использования пахнет особенным запахом, который не причиняет вреда 
человеческому организму.

Водно-ионная сушка волос не будет иметь очевидного эффекта для следующих людей:
Люди с натуральными кудрями.
Люди, волосы которых легко закурчавятся.
Люди с хорошими волосами.
Люди с короткими волосами.

Ионы воды генерируются путем накопления воды в воздухе, но при некоторых условиях, 
из-за ограничения окружающей среды трудно генерируются ионы воды, а вместо этого 
будут генерироваться отрицательные ионы. 

Ежедневное обслуживание и хранение
Во время очистки убедитесь, что кнопка-выключатель находится в положении выключения, 
и выньте вилку из розетки.

Используйте полотенце, ватную палочку или зубную щетку для очистки входа и выхода 
воздуха и удалите посторонние предметы, прикрепленные к металлической сетке в конце.

Не используйте спирт, жидкость для снятия лака, моющие средства или влажные 
салфетки, содержащие спирт для очистки машины, в противном случае это может 
привести к неисправности, трещине или обесцвечиванию машины.
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Особые примечания

Перед использованием машины внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации 
и сохраните его для дальнейшего использования.

При эксплуатации настоящей машины необходимо использовать напряжение и ток, 
указанные на корпусе машины (паспортной табличке).

Не вставляйте посторонние предметы во вход и выход воздуха, в противном случае это 
может привести к ожогам, поражению электрическим током или пожару из-за короткого 
замыкания.

Не используйте машину мокрыми руками, в противном случае это может привести к поражению 
электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.

После использования электрофена в ванной выньте вилку, потому что около воды все 
еще существует опасность даже после его выключения. В противном случае это может 
привести к несчастным случаям или повреждению.

Не используйте машину около ванны, душа, умывальника или других сосудов с водой.

Машина имеет поверхность нагрева, и люди, которые не чувствительны к теплу (например, 
люди с диабетом) должны использовать её с помощью обычных людей.

Не используйте машину около сжиженного нефтяного газа и другихлегковоспламеняющихся 
материалов (например, летучие вещества, разбавители краски, спрей и т.д.), в противном 
случае это может привести к взрыву или пожару из-за короткого замыкания.

Не оставляйте машину включенной когда она не используется, в противном случае это может 
привести к пожару из-за короткого замыкания.

Не наматывайте кабель питания на корпус машины во время хранения, в противном случае это 
может привести к обрыву кабеля питания, поражению электрическим током или пожару из-за 
короткого замыкания.

Храните машину подальше от детей и младенцев во избежание поражения электрическим 
током и травмы.

Не ставьте вход воздуха электрофена вниз во время работы, в противном случае это 
может привести к пожару из-за покраснения предохранителя.

Не вставляйте и выньте вилку мокрыми руками, в противном случае это может привести к 
поражению электрическим током и травме.

Не используйте машину когда кабель питания вяжем, в противном случае это может 
привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
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Не повреждайте, модифицируйте, сильно сгибайте, тяните, перекручивайте кабель 
питания, а также не ставьте на него тяжелые предметы, в противном случае это может 
привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.

В процессе использования выход воздуха и насадка могут нагреваться. Не прикасайтесь к 
ним руками во время использования, в противном случае это может привести к травме.

Охраняйте электрофен от падения или сильного удара, в противном случае это может 
привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.

Не используйте машину когда вход воздуха поврежден, в противном случае волосы могут 
попасть в вход воздуха, в результате чего повреждены волосы.

Если машина случайно упала в воду, пожалуйста немедленно выньте вилку, никогда не 
кладите руку в воду.

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения 
(УЗО) с номинальным током не более 30 мА. Для более информации обратитесь к электрику.

Не используйте машину если вилка не подключена плотно, в противном случае это 
может привести к ожогам, поражению электрическим током или пожару из-за короткого 
замыкания.

Регулярно очищайте вилку во избежание накопления пыли, в противном случае это может 
привести к изоляции из-за влажности, тем самым произойдет пожар. Отключите питание и 
протрите вилку сухой тканью.

При отключении кабеля питания не тяните его, а держите вилку, в противном случае это 
может привести к обрыву кабеля питания, ожогу, поражению электрическим током или 
пожару из-за короткого замыкания.

Если вы видите искру на выходе воздуха при режиме горячего воздуха, прекратите 
использование и удалите пыли от входа и выхода воздуха, в противном случае это может 
привести к ожогам или пожару.

Не храните машину когда кабель питания скручен, в противном случае это может 
привести к обрыву кабеля питания, ожогу, поражению электрическим током или пожару из-
за короткого замыкания.

Настоящая продукция предназначена только для сушки волос, не используйте её 
для сушки обувей и одежды, в противном случае это может привести к поражению 
электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.

Держите волосы на расстоянии более 10см от входа воздуха, в противном случае волосы 
могут попасть в машину, в результате чего повреждены волосы.
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Держите волосы на расстоянии более 3см от выхода воздуха, в противном случае это 
может привести к ожогу волос.

Настоящий электрофен оснащен устройством защиты от перегрева, с помощью которого 
питание может автоматически отключаться при слишком высокой температуре машины. В 
этом случае немедленно выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки. Не 
используйте его, пока он не остынет. Прежде толканием кнопки-выключателя убедитесь, 
что на входе и выходе воздуха нет пуха или волос.

После использования обязательно установите переключатель питания в положение «0» и 
выньте вилку из розетки. В противном случае это может привести к ожогам или пожару.

Если кабель питания поврежден, во избежание опасности обратитесь к производителю-
заводу и его ремонтному отделу или аналогичному отделу за профессиональной 
помощью.

Не ремонтируйте, разбирайте и модифицируйте электрофен самостоятельно, в противном 
случае это может привести к травме из-за пожара или неправильной работы. Пожалуйста, 
обратитесь к центру обслуживания клиентов по мере необходимости.

Примечание: данный знак на корпусе машины указывает, что его нельзя использовать в 
ванной или душе.

Неисправность Возможные причины Решения

Машина не 
работает Вилка подключена не плотно Проверить вилку на плотность

Машина не 
работает Розетка села Проверить розетку

Машина не 
работает

Кнопка-выключатель не 
находится в правильном 
положении

Толкать кнопку-выключатель в 
правильное положение

Электрофен 
автоматически 
отключается

Температура электрофена 
слишком высокая, защита от 
перегрева запускается

Толкать кнопку-выключатель 
в положение выключения и 
вынуть вилку из розетки, пусть 
остынет несколько минут

Устранение неисправностей

Пожалуйста проверьте следующие вопросы перед сдачей продукции на ремонт:
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Технические параметры

Электриская схема

Модель F2

Номинальное напряжение 220V-240V~ 

Номинальная частота 50Hz

Номинальная мощность 1800W

Aufschlüss Mögliche Ursachen Lösungen

Электрофен 
автоматически 
отключается

Вход воздуха засорен 
препятствиями (пухом, 
волосами и т.д.), что приводит к 
слишком высокой температуре 
и запуску защиты от перегрева

Выключить выключатель 
питания, вынуть вилку из 
розетки, удалить препятствия 
на входе воздуха, пусть остынет 
несколько минут

Расход воздуха 
электрофена 
маленький

Вход воздуха засорен 
препятствиями (пухом, 
волосами и т.д.)

Удалить препятствия от входа 
воздуха

Если существуют другие неисправности, для устранения которых нужны специальные инструменты, 
обратитесь к назначенному ремонтному центру за профессиональной помощью.

220V-50Hz~

Блок высокого напряжения

Двигатель постоянного тока

Подогреватель

Распределител
ьный щит

Элемент охлаждения

Панель
 управления

Ионы воды
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Завод-изготовитель Kingclean Electric co., ltd

Адрес Китай, пров. Цзянсу, г. Сучжоу, новый район, ул. Сянъянлу 1, 
215009

Информация о завод-изготовителе

Утилизация

С учетом охраны окружающей среды прибор, оснастка и упаковка должны подвергнуться 
подходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья.

Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Указание по поводу гарантии

этот продукт имеет один года гарантии с момента покупки.
Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в 
коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, 
при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или 
третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за 
аккумуляторных батарей.
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Product Introduction 

Parts Name

1.Air outlet
4 .Hot/Cold Air Button
7.Nozzle

2.Nano ion Outlet
5. On / Off Button
8.Air inlet

3.Outlet Grill
6.Power Cord
9.Handle

Packing List

Part Name Machine Nozzle User Manual

Quantity 1 1 1

7
2

8

9

1

3

4

6

5
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Using Methods

First,  set the switch to the off position (O), then insert the power plug into the socket and push 
the switch to select the appropriate air flow mode.

Each time the machine is turned on, the default setting is hot air mode.Press the hot/cold air 
button to switch between hot and cold air.

This product is equipped with a snap-on nozzle which can be easily installed and removed. The 
nozzle can be rotated in 360 °.
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Please install the nozzle under the switch-off status, do not assemble or disassemble the nozzle 
during using to avoid scald. After using, reassemble it until the nozzle cool down to avoid scald. 

Please keep the distance of more than 10cm between hair and inlet, to avoid hair from 
entangling into the hair dryer. Please keep the distance of more than 3cm between hair and 
outlet to avoid scald. 

After using, turn off the hair dryer and unplug the power cord plug.

Product features 

This hair dryer uses Nano water ion and negative ion technology to deeply replenish hair, remove 
frizz, care for damaged hair, help reduce static electricity accumulation in the hair, and help 
tighten hair scales, making the hair more healthy and shiny.

Nano water ions are created by water decomposition under high electricity voltage, the ions are 
wrapped by water.

During using, the air includes Nano water ions in both hot and cool wind mode.

In the process of generating Nano water ions, this hair dryer may have the following conditions, 
which are normal:
1.There is water drop out from the water ion nozzle.
2.It might have some special smell, which will not cause harm to the human body.

The water ion hair drying will have no obvious effect for the following people: 
• people with natural curly hair
• People with easily curled hair
• People with good hair quality
• People with short hair

The Nano water ions is generated through accumulating the water in the air, but under some 
circumstances, due to limited restrictions, it might not generate water ions, it will generate 
negative ions instead.

Daily maintenance and storage

Please make sure the power button is in the off position and then unplug the socket during 
cleaning. 

Please regularly use the towel, cotton bud or tooth brush to clean the air inlet and outlet and 
remove the foreign objects attached on the mesh of back cover.

Please do not use nail or sharp articles to press and rub the air inlet and outlet to avoid products 
damage.

Please do not use alcohol, nail polish remover, detergent or napkin with alcohol to clean the 
product, otherwise, it will cause failure, crack or colour fading.
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Safety Notes

Please read this instruction manual carefully before using this machine, and please keep it for 
future reference.

Please use the voltage and electric current as described on the rating label.

Please do not block the outlet and inlet, otherwise, it will cause scald, electric shock or fire due 
to short circuit.

Please do not use with wet hands, otherwise, it will cause electric shock or fire due to short 
circuit.

Please disconnect the plug after using it in the bathroom, as access to water can be dangerous 
even after the hair dryer is powered off. Failure to do so may cause accidents or damage.

Please do not use the machine near a water bath, shower, washbasin, or other utensils.

The appliance is equipped with heating surface, for the people who are not sensitive to the heat 
(like diabetic) , please be sure to use it with the help of normal people.

Please do not use the machine near  petroleum gas or other flammable materials (such as 
propellant , paint thinner, spray etc.), otherwise it will cause explosion or fire due to short circuit.

Please do not leave the product there with the electric power on, otherwise it will cause fire due 
to short circuit.

Please do not entangle the power cord around the main machine, otherwise it will cause power cut and 
cause electric shock or fire due to short circuit.

Please keep out reach of children and infants to avoid electric shock and injury.

Please do not put the inlet downwards during working, otherwise it will cause thermal fuse red 
and cause fire.

Please do not unplug the socket when your hands are wet, otherwise it may cause electric 
shock and injury.

Please do not use the machine when the power cord is entangled, otherwise it may cause 
electric shock or fire due to the short circuit.

The outlet and nozzle will get hot during using, please do not touch it with your hands, otherwise 
it may cause burns.

Please avoid the hair dryer from falling down or under impact intense by external force,otherwise 



22

it will cause electric shock or fire due to short circuit.

Please do not use with the air inlet damaged, otherwise hair may get caught in the air inlet and 
cause hair damage.

If the product accidentally falls into the water, please unplug it immediately, never put your hand 
in the water.

For the purpose of protection, it is recommended to install 30mA RCD, please ask local RCD 
installation agent for detail information.

Clean the socket regularly to prevent dust from accumulating, otherwise it will cause insulation 
fault due to humidity, eventually causing fire. Disconnect the power immediately and clean it with 
dry cloth.

Please do not twist the power cord when unplugging it. Please be sure to hold the power plug 
with your hand and pull it out, otherwise it will cause power cord cut, which might cause scald, 
electric shock or fire due to short circuit.

Please stop using the machine If you see the fire in the outlet during hot wind mode, clean the 
dust in the inlet and outlet, otherwise it might cause scald or fire.

Please do not store the power cord when it is twisted, otherwise it will cause power cord cut, 
which might cause scald, electric shock or fire due to short circuit.

The product is only for drying hair, please do not use to dry shoes or clothes etc., otherwise it 
will cause electric shock or fire due to short circuit.

Please keep the distance of more than 10cm between inlet and hair, avoiding hair from 
entangling into the hair dryer.

Please keep the distance of more than 3cm between hair and outlet to avoid scald.

The hair dryer is equipped with overheating protection system, the power will be cut 
automatically when it is over-heated.
And switch off and unplug immediately, let it cool down for a minute.
Check if there is some fluff or hair in the inlet or outlet, then switch on again.

After use, please be sure to set the power switch to the "0" position and unplug the power plug 
from the socket, otherwise it may  cause burns or fire.

If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the 
manufacturer, its service department, or a similar department. Failure to do so may result in 
accidents or injuries.
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Please do not repair, disassemble or refit the hair dryer by yourself, otherwise you may be 
injured due to fire or abnormal movement. Please contact the local customer service center if 
repair is needed.

Note: This symbol on the body indicates that it is prohibited to use in the bath or shower.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved
Children shall not play with the appliance
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

Trouble Possible Causes Solutions

The motor is
 not working Not plug in tightly Check if the power cord 

plug is tight.

The motor is
 not working No power on the socket Check power socket

The motor is
 not working

The switch buttons are not 
pressed in place

Press the switch button in the 
right place.

Power off suddenly
Hair dryer temperature is too 
high and activated overheating 
protection.

Switch off and unplug the power 
cord, reuse it after it cool down for 
a minutes.

Power off suddenly

The air inlet is blocked by 
obstacles (such as fluff, hair, etc.), 
and activated overheating  
protection system .

Switch off and unplug the power 
cord. Remove the foreign objects 
in air inlet. Reuse it after it cool 
down for a minutes.

Air flow is small
The air inlet is blocked by 
obstacles (such as fluff, hair, etc.)

Clean air inlet

Trouble Shooting   

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Attention:If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be 
repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.
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Technical Parameter 

Circuit Diagram

220V-50Hz~

High Voltage Package

DC Motor 

Heater

Power PCB

Refrigeration sheet

Control PCB

 Water Ions

Model No F2

Rated Voltage 220V-240V~ 

Rated 50Hz

Rated Power 1800W

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd

Address No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 
215009, China

Manufacturer   Information
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Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the machine into household waste! 

Only for EC countries: 

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and 
according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, 
must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Warranty Information
This product enjoys one year warranty for the machine，service starting from the date of 
purchase. 
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as 
purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser 
or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the 
batteries. 
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