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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΌΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΌΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΌΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από 
παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα 
άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του 
προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση μπορούν να 
εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει 
υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο 
επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή 
πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
VEKTORY OBJEKTY

Προειδοποίηση:
 ■ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά 
σε νερό.
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Προειδοποίηση:
 ■ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά 
σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που 
περιέχουν νερό.

 ■ Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο 
μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα αφαιρώντας 
το φις από την πρίζα, καθώς η  εγγύτητα στο νερό 
δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη.

 ■ Για να εξασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια συνιστάται 
η  εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος 
διαρροής στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με 
μέγιστη τάση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν 
ηλεκτρολόγο.

 ■ Carefully unpack the appliance and take care not to throw away any part of the packaging 
before you find all the parts of the appliance.
 ■ Before connecting this appliance to a power socket, make sure the voltage stated on the 
label of the appliance corresponds to the voltage in your power socket.
 ■ Never use accessories, which have not been supplied with this appliance or which are not 
designed for this appliance.
 ■ Ensure that the power cord and plug cannot come into contact with water or dampness.
 ■ Do not spray the appliance with water or any other liquid. Do not submerge this product 
and any of its components in water, or any liquids.
 ■ This appliance is designed for household use. Do not use it in an industrial environment, 
or outdoors!
 ■ Do not use sprays in the vicinity of the appliance.
 ■ If you will not be using the appliance, disconnect it from the electrical grid. Before cleaning 
or moving it, proceed in the same manner.
 ■ Make sure that it has cooled down completely before storing it.
 ■ Do not place the appliance on or near an electrical or gas stove. Do not place the appliance 
near an open flame or devices or equipment that are sources of heat.
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 ■ Do not use any attachments other than those supplied or recommended by the 
manufacturer.
 ■ Do not use the appliance if it has a damaged power cord or power plug.
 ■ In no case should you attempt to repair the product yourself, do not make any modifications 
to it – danger of electrical shock! Entrust all repairs and adjustments to a specialised 
company/service. Failure to do so will expose you to the risk of voiding the warranty policy.
 ■ Do not place the power cord of the appliance near hot surfaces or over sharp objects. Do 
not place heavy objects on the power cord, position the cord so that it is not stepped on 
or tripped over. Make sure the power cord does not hang over the edge of a table or that 
it is not touching a hot surface.
 ■ Do not disconnect the appliance from the power socket by pulling the power cord – it 
may damage the power cord / power socket. Disconnect the power cord from the power 
socket by gently pulling the plug of the power cord.
 ■ Do not use the appliance for any other purposes than those for which it was designed.
 ■ Ensure that when turning on the product, that the air inflow or outflow grill is not covered.
 ■ Ensure that no hair or threads remain in any of the openings of the hair dryer.
 ■ The manufacturer takes no responsibility for damages caused by the incorrect use of this 
product and its accessories (injuries, burns, scalding, fire, food spoilage, etc.).
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Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων 
συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε 
εύκολα, αν το χρειαστείτε. 
Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη 
αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο 
διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. 
Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Αντιθερμικό άκρο
A2 Κύλινδρος
A3 Σπειροειδείς κεφαλές
A4 Δεξί περιστροφικό κουμπί
A5 Αριστερό περιστροφικό κουμπί
A6 Οθόνη
A7 Κουμπί συν (+)
A8 Κουμπί πλην (–)

A9 Κουμπί On/Off (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης)

A10 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
A11 Περιστρεφόμενο άκρο καλωδίου 

ρεύματος (360°)
A12 Θηλιά για κρέμασμα
A13 Προστατευτικό αντιθερμικό εξάρτημα

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό 
συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΌΜΑΤΌΥ ΣΙΔΕΡΌΥ ΓΙΑ ΜΠΌΥΚΛΕΣ

Ενεργοποίηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας του σίδερου για μπούκλες
Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
Πατήστε το κουμπί On/Off Α9 και η συσκευή θα κάνει ένα μπιπ.
Η οθόνη A6 θα εμφανίσει τη θερμοκρασία προεπιλογής «180 °C» και το σίδερο για μπούκλες 
θα αρχίσει να θερμαίνεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη του θερμοκρασία. Ενώ το σίδερο 
για μπούκλες θερμαίνεται, η ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει βαθμιαία στην οθόνη A6. Όταν 
το σίδερο για μπούκλες έχει θερμανθεί, η ένδειξη ετοιμότητας θα είναι αναμμένη.
Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή – είτε καθώς 
η συσκευή θερμαίνεται ή αφού έχει θερμανθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
εντός του εύρους από 120 °C έως 220 °C.
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Σημείωση: 
Αν αλλάξετε τη θερμοκρασία αφού η συσκευή έχει ήδη θερμανθεί, η ένδειξη 
ετοιμότητας θα ανάψει βαθμιαία στην οθόνη A6. Όταν το σίδερο για μπούκλες 
θερμανθεί, η ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει.
Σημείωση: 
Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για λεπτή τρίχα, βαμμένα και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για 
κανονικά, πυκνά και δυνατά μαλλιά.

Όρισμός της ταχύτητας περιστροφής του κυλίνδρου
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί A10 μέχρι να εμφανιστεί το «R» στην οθόνη A6.
Χρήση των κουμπιών + ή – για ορισμό της επιθυμητής ταχύτητας περιστροφής του κυλίνδρου. 
Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 1 έως 5, όπου 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο 
ισχύος και 5 το υψηλότερο επίπεδο ισχύος.

Όρισμός χρόνου τυλίγματος της τούφας μαλλιών
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί A10 μέχρι να εμφανιστεί το «T» στην οθόνη A6.
Ορίστε με τα πλήκτρα + και - το χρόνο που η τούφα θα μείνει τυλιγμένη στον κύλινδρο A2. 
Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 3 έως 12 δευτερόλεπτα.

Χρήση του σίδερου για μπούκλες
1. Χτενίστε προσεκτικά τα μαλλιά σας πριν τη χρήση.
2. Ορίστε εγκαίρως την επιθυμητή θερμοκρασία, την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου 

και, επίσης, την τούφα μαλλιών.
3. Κρατήστε με το ένα χέρι το σίδερο για μπούκλες κάθετα δίπλα στην τούφα μαλλιών.
4. Τυλίξτε προσεκτικά την τούφα μαλλιών γύρω από τον κύλινδρο A2 και έπειτα πατήστε 

το δεξί περιστροφικό κουμπί A4 ή το αριστερό περιστροφικό κουμπί A5. Οι σπείρες της 
κεφαλής θα βοηθήσουν την τούφα μαλλιών να τυλιχτεί αυτόματα επάνω στον κύλινδρο 
A2.

Σημείωση: 
Είναι σημαντικό να κρατάτε το δεξί περιστροφικό κουμπί A4 ή το αριστερό 
περιστροφικό κουμπί A5 προς τα κάτω για όσο γίνεται το τύλιγμα της τούφας.

5. Αφού τυλιχτεί όλη η τούφα (ή αναλόγως μόνο ένα μέρος της) στον κύλινδρο A2, αφήστε 
το δεξί περιστροφικό κουμπί A4 ή το αριστερό περιστροφικό κουμπί A5 και περιμένετε 
μερικά δευτερόλεπτα για να θερμανθεί η τούφα. Αν έχετε ορίσει το χρόνο που η τούφα θα 
παραμείνει τυλιγμένη στον κύλινδρο A2, θα ακουστεί ένα μπιπ αφού ο χρόνος περάσει. 
Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να απελευθερώσετε την τούφα από τον κύλινδρο A2.

6. Για να απελευθερώσετε την τούφα από τον κύλινδρο A2, τραβήξτε προσεκτικά το σίδερο 
για μπούκλες προς τα κάτω.

7. Επαναλάβετε όλη τη διαδικασία με τις υπόλοιπες τούφες μαλλιών.
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Απενεργοποίηση του σίδερου για μπούκλες
Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε το σίδερο για μπούκλες πατώντας το κουμπί On/Off A9.
Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και αφήστε το σίδερο για 
μπούκλες να κρυώσει

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
Το σίδερο για μπούκλες διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει αδρανές για μία ώρα. Για να το ενεργοποιήσετε 
ξανά, πατήστε το κουμπί On/Off A9.

Χρήση του προστατευτικού εξαρτήματος
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε το προστατευτικό αντιθερμικό 
εξάρτημα A13 στο άκρο A1 - βλ. εικ. Β, που ενισχύει την προστασία ενάντια σε πιθανούς 
τραυματισμούς από εγκαύματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το φις από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να 
κρυώσει.
Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. που 
θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν 
είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:
Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη 
συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φις σε νερό ή άλλο υγρό.

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που 
έχετε βρέξει με χλιαρό νερό. Αποτρέψτε την εισροή νερού μέσα στη συσκευή.

Αποθήκευση
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις 
του καλωδίου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα 
με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως 
καθαρά και στεγνά.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε 
ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης .................................................................................................... 100 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα  .............................................................................................................  50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ................................................................................................................... 45 W
Επίπεδο θορύβου .............................................................................................................................. 35 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 35 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο 
Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση 
ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΌΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΗΜΕΝΌΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΌΥ 
ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει 
ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή 
απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα 
προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη 

συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 
παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης 
από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με 
αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


