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GR Ψαλίδι μαλλιών
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
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.

Προειδοποίηση:
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Προειδοποίηση:
Μην χρησιμοποιείτε 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.



 10/2020- 3 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας, προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
 ■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση 

της πρίζας.
 ■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτήν.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 ■ Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τη συσκευή και οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της σε νερό ή άλλο υγρό.
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
 ■ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή.
 ■ Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Να κάνετε το ίδιο πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως προτού την αποθηκεύσετε.
 ■ Μην φυσάτε ζεστό αέρα σε άτομα ή ζώα με ευαισθησία στον ζεστό αέρα.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές ή άλλον 

εξοπλισμό που αποτελούν πηγές θερμότητας.
 ■ Μην τοποθετείτε τα καυτά μέρη της συσκευής πάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες.
 ■ Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, προστατέψτε το δέρμα από την επαφή με τα καυτά μέρη.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται ή συνίστανται από τον κατασκευαστή.
 ■ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο.
 ■ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν ή  να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να 
ακυρωθεί η πολιτική εγγύησης.

 ■ Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο 
ρεύματος. Να το τοποθετείτε έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε ή να σκοντάψετε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από 
την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.

 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος, καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα. 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
 ■ Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ή έξοδος αέρα δεν είναι καλυμμένη.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν τρίχες ή κλωστές στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.
 ■ Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του 

(τραυματισμούς, εγκαύματα, καψίματα, πυρκαγιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).
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GR Ψαλίδι μαλλιών 
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι 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 Μοχλός κλιπ
A2 Κλιπ
A3  Κύλινδρος
A4 Αντιθερμικό άκρο
A5 Περιστρεφόμενο άκρο καλωδίου 

ρεύματος

A6 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

A7 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
A8 Λαβή
A9 Βάση στήριξης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 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 ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ
 ■ Ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα 

του προϊόντος.
 ■ Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
 ■ Τοποθετήστε το διακόπτη A6 στη θέση On και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία A7. 

Περιμένετε έως ότου το ψαλίδι μαλλιών έρθει σε θερμοκρασία χρήσης.
 ■ Πάρτε μια μικρή τούφα μαλλιών.
 ■ Πατήστε το μοχλό A1 για να ανοίξει το κλιπ A2. Τοποθετήστε την άκρη της τούφας 

στον κύλινδρο A3 και αφήστε το μοχλό A1 για να πιάσετε τα μαλλιά ανάμεσα στον 
κύλινδρο A3 και το κλιπ A2.

 ■ Περιστρέψτε το ψαλίδι για να τυλίξετε την τούφα γύρω από τον κύλινδρο μέχρι 
να φτάσετε στη ρίζα. Αφήνετε επαρκή απόσταση μεταξύ του κεφαλιού και του 
ψαλιδιού για να αποφύγετε την άμεση επαφή – κίνδυνος εγκαυμάτων!

 ■ Κρατήστε το ψαλίδι σε αυτή τη θέση για περίπου 15 – 20 δευτερόλεπτα.
 ■ Έπειτα, ξετυλίξτε την τούφα κατά το ήμισυ, ανοίξτε το κλιπ A2 και βγάλτε την τούφα 

από το ψαλίδι.
 ■ Συνεχίστε την ίδια διαδικασία και με τις άλλες τούφες μαλλιών που θέλετε να 

σγουρύνετε.
 ■ Για να απενεργοποιήσετε το ψαλίδι μαλλιών, θέστε το διακόπτη On/Off A6 στη θέση 

Off και αφήστε το ψαλίδι μαλλιών να κρυώσει.
 ■ Εάν πρέπει να αφήσετε κάτω το ψαλίδι μαλλιών κατά τη χρήση, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης A9. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
βάση στήριξης για να στηρίξετε το ψαλίδι όταν τελειώσετε με τη χρήση του και 
θέλετε να το αφήσετε να κρυώσει.

Συμβουλή:
Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι σημαντικό τα μαλλιά σας να είναι καθαρά, στεγνά 
και καλά χτενισμένα και να μην έχουν ακαθαρσίες, σπρέι μαλλιών, τζελ, κ.λπ..

Σημείωση:
Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφρύ 
καπνό ή  ήπια μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα φύγει μετά την 
πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος 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 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης ............................................................................................100 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα  ..................................................................................................... 50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ................................................................................................. 35 – 38 W
Διάμετρος κυλίνδρου ................................................................................................................. 19 mm

Κατηγορία ασφαλείας για την 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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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 αυτά τα προϊόντα 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 τον σωστό τρόπο 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.


