HTD 5584
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.
Παιδιά και άτομα με αναπηρία
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας
κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά,
σακούλες κλπ.) μακριά από αυτά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ:
Μην αφήνεται μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες,
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας
- Για να προστατέψετε παιδιά και άτομα με αναπηρία από
τους κινδύνους του ηλεκτρικού
ρεύματος, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται
από αυτά χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι,
μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και
παιδιά) που έχουν μειωμένες φυσικές, σωματικές και
νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση
παρόμοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την
επίβλεψη κάποιο υπεύθυνου για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή
πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει
σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για αυτή τη συσκευή
Σύμβολα στο προϊόν
Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν
προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!
Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή κοντά σε
λουτρά, λεκάνες πλυσίματος ή άλλα δοχεία που
περιέχουν νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο βγάλτε την
από την πρίζα μετά από κάθε χρήση δεδομένου ότι το να
είναι κοντά σε νερό εμπεριέχει κίνδυνο. Αυτό ισχύει ακόμα
και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!
Κίνδυνος εγκαύματος!
- Πάντα αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά από τη
χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και
την αποθηκεύσετε!
- Σαν επιπρόσθετη προστασία προτείνουμε την
εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής
τάσης (RCD) με ένα φορτίο όχι περισσότερο από 30mA στο
σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ ελάτε σε
επαφή με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω
συμβουλές
Λειτουργία
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε το σε ένα ακροφύσιο.
- Μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας το
ειδικό ακροφύσιο κομμωτικής που συγκεντρώνει το θερμό
αέρα σε ένα σημείο.
- Η φυσούνα είναι η ιδανική λύση για να στεγνώσετε τα
μαλλιά και ταυτόχρονα να τα κάνετε σγουρά χωρίς να
χάσουν τον όγκο τους.
- Για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, πρώτα αφαιρέστε
το παλιό εξάρτημα τραβώντας το και στη συνέχεια πιέστε το
νέο έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε μια ορθά εγκατεστημένη
πρίζα ασφάλειας 230V / 50Hz.
Ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας ( διακόπτης):
Θέση 1: χαμηλή θερμοκρασία
Θέση 2: μέτρια θερμοκρασία για απαλό στέγνωμα και
φορμάρισμα.
Θέση 3: υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα.

Ρύθμιση επιπέδου θερμοκρασίας (
Θέση 0: κλειστό
Θέση 1: ελαφρύ ρεύμα αέρα
Θέση 2: ισχυρό ρεύμα αέρα

διακόπτης):

Κρύος αέρας (COOL SHOT)
Με αυτό το διακόπτη μπορείτε να σταματήσετε τη
διαδικασία παραγωγής ζεστού αέρα.
Κρατήσετε πατημένο το κουμπί σε αυτή τη θέση για όσο
χρόνο επιθυμείτε. Όταν σταματήσετε να πατάτε το κουμπί
επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θέση.

Οπή εισαγωγής αέρα με προστατευτικό πλέγμα
Παρακαλούμε να καθαρίζετε το προστατευτικό πλέγμα στην
οπή εισαγωγής αέρα του σεσουάρ ανά τακτά χρονικά
διαστήματα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη
υπερβολικής θερμοκρασία ως αποτέλεσμα της συσσώρευση
θερμότητας.
- Ξεβιδώστε την ειδική σχάρα αριστερόστροφα.
- Απομακρύνετε κάθε βρωμιά που υπάρχει.
- Αν είναι απαραίτητο, μια λεπτή βούρτσα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
- Γυρίστε τη σχάρα προς τα δεξιά.

Τερματισμός λειτουργίας
- Μετά τη χρήση, μετακινήστε το δεξί διακόπτη ( ) στη θέση
"0" και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε!
- Κρεμάστε τη συσκευή από την ειδική θηλιά.
Λειτουργία Ιονισμού - μείωση ηλεκτρικά φορτισμένων
μαλλιών
Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με έναν ιονιστή που
όταν ενεργοποιείται εκλύει αρνητικά ιόντα με τον αέρα που
βγαίνει. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην προστασία των
μαλλιών καθώς στεγνώνουν, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη
βελτίωση της δομής της τρίχας, στην αύξηση του όγκου των
μαλλιών, στη δημιουργία μιας μεταξένια λάμψης και στη
μείωση του στατικού φορτίου των μαλλιών.
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαλή για να τονίσετε τα
μαλλιά.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το " " διακόπτη
στη θέση I. Η λυχνία ελέγχου γίνεται πράσινη. Για να
απενεργοποιήσετε, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση “0”.
Καλώδιο ρεύματος
- Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τυλιχτεί χαλαρά.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη
συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε σπάσιμο του καλωδίου.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
Καθαρισμός και φροντίδα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο από την
πρίζα.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό. Σε
αντίθετη περίπτωση κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρικό σοκ ή φωτιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά
αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς
πρόσθετες ουσίες.

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.

