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Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή και κρατείστε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη 
και ει' δυνατό την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη 
συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.
- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για 

συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική 
χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. 
Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το 
ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και 
αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με 
βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί 
βγάλτε την αμέσως από την πρίζα. 

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε 
την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και 
όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για 
αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. 
Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την 
συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 

- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να 
επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να 
αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον 
κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας 
αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική 
περίοδο, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και βγάλτε τις 
μπαταρίες.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας 
τονίζονται ιδιαιτέρως. Είναι πολύ σημαντικό να 
συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να 
αποφεύγετε ατυχήματα και τυχόν ζημιές στην συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για αυτήν την συσκευή 
Σύμβολα στο προϊόν 
Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν 
προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες: 

Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας! 
Μην χρησιμοποιήστε αυτήν την συσκευή κοντά σε μπάνια, 
λεκάνες πλυσίματος ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
κάτω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη φυσική, 
διανοητική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψή εμπειρίας και 
γνώσης εάν δεν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή δεν έχουν λάβει 
οδηγίες όσον αφορά την ορθή χρήση και τους κινδύνους 
που μπορεί να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται 
από παιδιά, εκτός αν επιβλέπονται από ενήλικες.
- Τα ακροφύσια θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε 
την από την πρίζα μετά από κάθε χρήση καθώς το να είναι 
κοντά σε νερό αποτελεί κίνδυνο. Αυτό επίσης ισχύει και 
όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 
- Παρακαλώ εξασφαλίστε ότι το σημείο εισαγωγής είναι 
ελεύθερο από χνούδι και τρίχες. Κίνδυνος πυρκαγιάς! 
- Σαν επιπρόσθετη προστασία προτείνουμε την 
εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής 
τάσης (FI/RCD) με ένα φορτίο όχι περισσότερο από 30mA 
στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ ελάτε σε 
επαφή με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω 
συμβουλές. 

Παρεχόμενα μέρη 
1 Μονάδα-βάση 
1 Ειδική στρογγυλή βούρτσα για σκληρές τρίχες 
1 Μικρή στρογγυλή βούρτσα 
1 Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα 
1 Λαβίδες για μπούκλες
1 Ακροφύσιο διαμόρφωσης

Εξαρτήματα 
Στρογγυλές βούρτσες 
- Οι στρογγυλές βούρτσες έχουν τρεις διαφορετικές 
διαμέτρους. 
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το επιθυμητό 
μέγεθος της μπούκλας. 
- Η μεσαία βούρτσα είναι μια ειδική βούρτσα για σκληρές 
τρίχες. Έχει έναν μοχλό. 
- Πιέστε το μοχλό για να απομακρύνετε τις σκληρές τρίχες. 
Αυτό κάνει πιο εύκολο το να ξεμπλέξετε τη βούρτσα από τα 
μαλλιά σας.

Λαβίδες για μπούκλες
- Ο συνδυασμός ζεστού αέρα και των λαβίδων για μπούκλες 
μπορεί να δώσει στην τρίχα σας σχήμα μεγάλης διάρκειας. 
- Για αυτόν το λόγο, οι λαβίδες έχουν έναν μοχλό με όποιο 
μπορείτε να συγκρατήσετε τις τούφες σας.



αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Αποθήκευση 
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε! 
- Κρεμάστε τη συσκευή από την ειδική λαβή. 

Κεντρικό καλώδιο
- Το κεντρικό καλώδιο δεν πρέπει να είναι τεντωμένο. 
- Μην δένετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει σπασίματα με την πάροδο του 
χρόνου.
- Ελέγξτε συχνά το κεντρικό καλώδιο για ζημιές.

Καθαρισμός και προσοχή 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή αφαιρέστε την από την πρίζα.
- Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε συσκευή σε 
νερό προκειμένου να την καθαρίσετε. Διαφορετικά αυτό να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιαδήποτε 
λειαντικά στοιχεία. 
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε όξινα ή λειαντικά 
απορρυπαντικά. 

Βάση και εξαρτήματα 
Καθαρίστε τη βάση και τα εξαρτήματα με ένα μαλακό, στεγνό 
ύφασμα  χωρίς πρόσθετες ουσίες. 

Αεραγωγός 
Παρακαλώ καθαρίστε τη σχάρα στο πλάι του αεραγωγού 
εισαγωγής τακτικά προκειμένου να αποφεύγεται η 
υπερθέρμανση.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε ρύπο ή βρωμιά.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε ένα μικρό 
βουρτσάκι.

Ανάπτυξη θορύβου 
Το επίπεδο υγιούς πίεσης στο αυτί ενός χειριστή (LpA) 
μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744, Επίπεδο 
πίεσης ήχου:  74DB (A) (κανένα όριο)

Σημασία του συμβόλου «Κάδος 
Ανακύκλωσης»
Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις 

ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν 
έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα 
περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του 
περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που 
προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. 
Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να 
ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

Ακροφύσιο Διαμόρφωσης
- Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο διαμόρφωσης για να 
στεγνώσετε καλά συγκεκριμένα τμήματα των μαλλιών σας.

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων 
Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα. 

1. Συναρμολογήστε το εξάρτημα στη 
βάση με το βέλος του να συμπίπτει 
με το βέλος που βρίσκεται στη βάση. 
Δείτε το σκίτσο! 
2. Γυρίστε το εξάρτημα ελαφρώς 
δεξιόστροφα. Το εξάρτημα είναι τώρα 
ασφαλισμένο στη θέση του. 

Αποσυναρμολόγηση εξάρτηματων
- Πιέστε το κουμπί "Α" και γυρίστε το εξάρτημα ελαφρώς 
αριστερά

Ηλεκτρική σύνδεση 
- Πριν βάλετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η 
κεντρική τάση είναι σε αντιστοιχία με αυτή της συσκευής.  
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στη ετικέτα της 
συσκευής. 
- Συνδέστε τη συσκευή με κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 
230 V, 50 Hz με γείωση.

Χρήση 
Επιλέξτε μια λειτουργία στο συρόμενο διακόπτη
Θέση 0: απενεργοποίηση
Θέση 1: απαλό ρεύμα αέρα (χαμηλή ένταση θερμότητας) 
Θέση 2: ισχυρό ρεύμα αέρα (υψηλή ένταση θερμότητας) 

ΚΡΥΟ (κρύος αέρας) 
Χρησιμοποιήστε αυτό το διακόπτη για να σταματήσετε τη 
διαδικασία θέρμανσης. 
1a Πιέστε το κουμπί "COOL"  για κρύο αέρα στιγμιαία.
1b Πιέστε το κουμπί "COOL" και γλιστρήστε το διακόπτη 
επάνω ταυτόχρονα. Η διαδικασία θέρμανσης 
απενεργοποιείται. Χρησιμοποιήστε τον κρύο αέρα για να 
διαμορφώσετε εσείς το χτένισμά σας. 
2 Γλιστρήστε το διακόπτη πίσω στην αρχική θέση εάν δεν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία ιονισμού – μείωση στατικού ηλεκτρισμού στα 
μαλλιά 
Η συσκευή διαθέτει επίσης έναν ιονιστή που εξουδετερώνει 
τα αρνητικά ιόντα 
με ροή αέρα όταν η συσκευή ενεργοποιείται. Αυτή η 
διαδικασία εξασφαλίζει ασφαλές, απαλό στέγνωμα των 
μαλλιών και προάγει επίσης καλύτερη δομή στην τρίχα, 
αυξάνοντας τον όγκο και αφήνοντας ένα μεταξένιο τελείωμα, 
και μειώνοντας τον στατικό ηλεκτρισμό.
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαλή, ιδίως για τα 
ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Απενεργοποίηση
Μετά από τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και 


