
RÝCHLY SPRIEVODCA

ONE
Držanie Airbrush pištole

Nahradí vaše make-up štetce

• Eliminuje kontamináciu pokožky štetcom
• Rýchlejšia aplikácia ako štetcom
• Pleti sa dotýka len vzduch a make-up 

Veľkosti virtuálnych make-up štetcov

15cm 10cm 5cm 2,5

MAKE-UP

O K A M Ž I T Á  Z M E N A  V E Ľ K O S T I  Š T E T C A ,  I B A  Z M E N O U  V Z D I A L E N O S T I
A I R B R U S H  P I Š T O L E  

TIENE OBOČIE LINKY
TVÁRENKA

Okamžité
On/O� tlačidlo

1,3

• Eliminuje čistenie štetcov

All-In-ONE | Airbrush kompresor 

Mäkké držadlo

 
UPOZORNENIE: NABÍJAJTE LEN S DODÁVANOU NABÍJAČKOU 

Make-up kalíšok

Hrot

Airbrush

Tlačidlo

Páčka reguluje prúd vzduchu

Pred používaním nabíjajte
po dobu 1 hodiny. Môžete
používať aj počas
nabíjania. Nabíjací port

      12.6v

Kompresor
(Zdroj vzduchu)

Okamžitá výmena airbrush pištole

Pre uvoľnenie zatlačte objímku smerom nadol.

Ovládanie páčky  (Naučte sa to!)

Poloha páčky*
(ľahko pohybujte páčkou)

1 - 2    Očné linky
1 - 2    Obočie
2 - 3    Tiene
3 - 4    Tvárenky
2 - 4    Korekce
4 - 6    Make-up
10+    Čistenie

0 5 10 15

12:00Najlepší make-up medzi 0-5 

Samoopaľovací nástrek | Farba na vlasy | Fantasy 

Dinair ONE s výmenou airbrush pištole AirTan

Vhodné použiť väčší
kalíšok s uzáverom
proti vyliatiu farby.

Samoopaľovací nástrek celého tela rýchlo a jednoducho.

DINAIR ONE
beží nepretržite na

jedno nabitie hodinu,
alebo aj celý deň, 

týždeň v závislosti na 
početnosti používania.  

Poloha páčky airbrush pištole určuje množstvo 
uvoľňovaného make-upu. Navrhované polohy páčky
sú založené ak je správne vyčistený hrot trysky.  
                                                                                                                     (vid. časť Čistenie) 



Zvuk airbrushe

Tip pre kvalitný nástrek

 

Otvorte �aštičku a nakvapkajte make-up

Hĺbkové čistenie pištole

Vyberte si veľkosť štetca

Make-up 13-15cm

Make-up 13-15 cm

Očné tiene 3-5cm

Tvárenka 8-10cm

Na učenie správnej vzdialenosti a pohybu používajte vodu. 

Vzdialenosť airbrush pištole
Pre vzdialenosť používajte dištančnú tyčinku

Jednoduchá inštalácia

TAJOMSTVO PERFEKTNÉHO NÁSTREKU

KEFKA NA TRYSKU

Odskrutkujte
regulátor
uzáveru Hrot trysky

odstráňte make-up, ktorý
bráni prúdeniu vzduchu

VYČISTITE pomocou
Airbrush Cleaner

 1.  Otvorte viečko.
2.  Poprepichujte bezpečnostnú 
     fóliu špendlíkom.
3.  Kvapkajte kolmo. 

Nenechajte spadnúť miešaciu guľôčku
do špičky kvapátka.  Guľôčka by mohla

obmedziť prechodu make-upu.
 1.  Kvapkajte pod uhľom.

2.  Fľaštičku jemne stlačte.
3.  Pokiaľ  �aštička odoláva stlačeniu,
     klepnite spodok o stôl aby sa uvoľnila
     miešacia guľôčka.

Keď pohybujem
páčkou, počujem zmenu

vzduchu.

Vnímajte vzduch vnímajte teplý vzduch a studenú vodu

s takýmito jemnými nástrekmi docielite krásne prirodzené krytie

čiapočka prívodu vzduchunosová čiapočka

čiapočka kalíška
držiak páčky

páčka
(musi byť vzadu)

www.dinair.sk/videonavody

info@dinair.sk | +421 948 955 024 

Radi Vám pomôžeme

Dinair team je Vám k dispozícii PO-PIA 10:00 - 18:00

Kontakt:

Staráme sa bez silikónov, parfémov, tukov, parabénov, oteruodolný 

Dištančná tyčinka pomáha k nacvičovaniu držania pištole v správnej
vzdialenosti od tváre. Dá sa nastaviť od cca 2,5 - 15cm. Nedotýkajte sa s
ňou tváre. Vzdialenosť udržujte cca 1cm od povrchu.  

Pretrepte �aštičku pokiaľ nepočujete miešanie guľôčok a pokračujte
v pretrepávaní 5 až 10 sekúnd. V prípade potreby stlačte spodok
�aštičky, aby sa guľočka uvoľnila.
  

Po zapnutí airbrush pocítite a započujte zvuk „jemného
vánku“. Akonáhle potiahnete páčku smerom dozadu
započujete zvuk jemne striekajúcej vody. Najlepší
make-up nástrek dosiahnete, keď potiahnete páčku 
dozadu len úplne mierne.  Takýto jemný nástrek sa
môže opakovať niekoľko krát dokiaľ nebude perfektný.

Skúšajte fúkať vzduch na ruku, alebo predlaktie vo
vzdialenosti nástreku pre make-up (10-15cm). Potom
páčku jemne potiahnite smerom dozadu, až kým
započujte zvuk vody. Akonáhle je voda aplikovaná a 
to vo forme jemnej hmly, pocítite mierne chladenie.
Týmto spôsobom precvičujte tento cvik tak, že sa bude 
voda pri kontakte s pokožkou odparovať.  
  


