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Αρνητικά φορτισµένο ακροφύσιο
Κεραµικές πλάκες
Ένδειξη λειτουργίας
Ρυθµιζόµενος διακόπτης θερµοκρασίας
Περιστρεφόµενο καλώδιο

Προσοχή!
Η τοστιέρα ισιώµατος µαλλιών είναι κατάλληλη για χρήση σε τάση 220V ~ 50Hz, µε
ισχύ 22W . Η συσκευή αυτή έχει δύο ρυθµίσεις θερµοκρασίας. Όταν ρυθµίζετε το
διακόπτη στη θέση «1», η συσκευή αυτόµατα αποκτά θερµοκρασία 120ºC και
χρησιµοποιείται για να ισιώσει σχετικά στεγνά µαλλιά. Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση
«2», η συσκευή θα αποκτήσει τη πιο υψηλή θερµοκρασία των 190ºC και θα
χρησιµοποιείται για να ισιώσει βρεγµένα µαλλιά.
Σηµαντικό
1. Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε την συσκευή στην πρίζα , βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στην ταµπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος αντιστοιχεί µε αυτή του
τοπικού σας δικτύου.
3. Μην αφήνετε την συσκευή ανεπιτήρητη όταν αυτή λειτουργεί.
4. Οι πλάκες ισιώµατος και τα πλαστικά µέρη κοντά στις πλάκες φτάνουν γρήγορα σε
υψηλή θερµοκρασία. Αποφύγετε την επαφή των καυτών επιφανειών της συσκευής
µε το δέρµα σας. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής να ακουµπά τις ζεστές επιφάνειες
της συσκευής.
5. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. Μην
τραβάτε το φις µε µεγάλη δύναµη.
6. Κρατήστε την συσκευή µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. Πριν αποθηκεύσετε
την συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
7. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή µε κάποιο αντικείµενο.
8. Μην τραβάτε το καλώδιο µε µεγάλη δύναµη. Μην καταστρέφετε ή τροποποιείτε το
καλώδιο. Εάν το καλώδιο ή το φις παρουσιάσουν βλάβη ή είναι υπερβολικά ζεστα,

σταµατήστε αµέσως τη χρήση της συσκευής.
9. Μην θέτετε τη συσκευή σε κάθε είδος κίνδυνο. Μην την κακοµεταχειρίζεστε.
10. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτό λάδι ή κοντά σε άλλη πηγή
ανάφλεξης.
11. Υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήµατα στη λαβή. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε
βρεγµένα χέρια.
12. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο µπάνιο. Εάν τη χρησιµοποιήσετε εκεί,
βγάλτε τη από την πρίζα µετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα µε νερό αποτελεί κίνδυνο
ακόµα κι όταν η συσκευή είναι κλειστή. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούµε να
εγκαταστήσετε ένα µετασχηµατιστή ισχύος έως 30mA. Συµβουλευτείτε σχετικά τον
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο σας.
13. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Μην την τοποθετείτε κοντά σε
νιπτήρες, µπανιέρες ή άλλα µέρη όπου θα µπορούσε να εκτεθεί σε νερό και άλλα υγρά.
Προσοχή: Μη χρησιµοποιείτε την τοστιέρα ισιώµατος κοντά σε µέρη που
περιέχουν νερό, όπως µπανιέρες, νιπτήρες και λεκάνες.
14. Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικό µπογιάς και άλλα διαλυτικά για να καθαρίσετε τη
συσκευή.
15. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το προστατευτικό κάλυµµα θερµαίνεται; Πρέπει να
προσέχετε για να αποφύγετε εγκαύµατα.
16. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων
παιδιών) µε µειωµένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης
εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση από κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
17. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο. Για την αποφυγή
τραυµατισµού, το καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί µόνο από εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα σέρβις.
18. Η συσκευή αυτή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δε φέρει
καµία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε εµπορική ή µη κατάλληλη
χρήση και για χρήση που δεν συµφωνεί µε τις τρέχουσες οδηγίες.
19. Μην προσθέτετε εξαρτήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία και δεν
προσφέρονται από τον κατασκευαστή.
Οδηγίες
1. Πριν τη χρήση
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση “off”, βάλτε το φις στην
πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο δείκτης λειτουργίας θα γίνει κόκκινος κατά τη
διάρκεια χρήσης. Προσαρµόστε τη ρυθµιζόµενη θερµοκρασία ανάλογα µε τις
προσωπικές σας ανάγκες. Η συσκευή θερµαίνεται γρήγορα και είναι έτοιµη για χρήση
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο δείκτης λειτουργίας γίνεται πράσινος από κόκκινος
όταν η θερµοκρασία φτάσει το επιθυµητό επίπεδο και παραµείνει σταθερή.

2. Χρήση
Επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία, µεταχειριστείτε και προστατέψτε την τρίχα
ανάλογα µε τις προσωπικές σας ανάγκες.
Χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ελαφρώς νοτισµένα µαλλιά (80%-90% στεγνά). Για
καλύτερα αποτελέσµατα µπορείτε να προσθέσετε τζελ.
3. Πάρτε µια τούφα όχι φαρδύτερη από 3-4 εκ. Τοποθετήστε τη ανάµεσα στις
πλάκες ισιώµατος και πιέστε σταθερά τις λαβές της συσκευής. Κυλήστε την
τοστιέρα ισιώµατος κατά µήκος των µαλλιών σας για 5 δευτερόλεπτα, από τις
ρίζες έως τις άκρες, χωρίς να σταµατήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρµανση.
4. Μετά τη χρήση
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το µπουτόν στη θέση “off” και
βγάλτε το φις από την πρίζα.

Η προστατευτική επίδραση των ανιόντων
1. Το αρνητικά φορτισµένο ιόν είναι ένας συνδυασµός οξυγόνου που µεταφέρει
αρνητικό ηλεκτρισµό και µικροσκοπικών σωµατιδίων υγρασίας που
βρίσκονται στον αέρα και είναι αόρατα.
2. Προστασία που παρέχει στα µαλλιά το αρνητικά φορτισµένο ιον (ανιόν):
Βοηθά στο να µειωθεί ο στατικός ηλεκτρισµός, διατηρεί το στυλ των µαλλιών
και προλαµβάνει το φριζάρισµα.
∆ιασφαλίζει τη φυσική υγρασία των µαλλιών κάνοντάς τα λαµπερά και
όµορφα.
Μαλακώνει τα µαλλιά και βοηθά στο χτένισµα.
Η επίδραση των ιόντων δεν είναι µεγάλη σε άτοµα µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:.
i.
Με φυσικό σγουρό µαλλί
ii.
Με µαλλί που φριζάρει εύκολα
iii.
Με πολύ µαλλί

iv.
Με µπούκλες που έχουν τζελ όχι πάνω από 3-4 µήνες
v.
Με κοντό µαλλί
2. Η εκποµπή ιόντων συνοδεύεται από µια περίεργη µυρωδιά, αλλά
δεν προκαλεί κίνδυνο στην υγεία.

Καθαρισµός
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή και ότι την έχετε βγάλει από την
πρίζα. Αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
3. Καθαρίζετε την κεραµική πλάκα µε ένα υγρό πανάκι.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής µε βαµβάκι.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά
απορρίµµατα.
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι
δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η
διαφοροποιηµένη διάθεση µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση
καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται
σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής
χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου τροχοφόρου κάδου
απορριµµάτων.

