
 

 

 

ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Μοντέλο: HM-3016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος και 

φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.  



 

                  

 

Μέρη της συσκευής (βλ. εικόνα 1) 

① Θερμαινόμενη επιφάνεια ② Μη θερμαινόμενες τρίχες βούρτσας ③  Οπή εκροής 
αρνητικών ιόντων ④Λαβή ⑤Ένδειξη θερμοκρασίας⑥Διακόπτης λειτουργίας 
⑦ Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας ⑧ Καλώδιο τροφοδοσίας με περιστροφή 360 
μοιρών 

 

 

Πριν από τη χρήση 

1. Η βούρτσα λειτουργεί με ονομαστική τάση 220-240V 50Hz. 

2. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στεγνά και νωπά μαλλιά (όχι όμως σε 

μαλλιά που στάζουν) 

3. Ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις: 

⚫ Για πυκνά μαλλιά με χονδρή τρίχα, επιλέξτε θερμοκρασία 180-200 βαθμών 

⚫ Για κανονικά μαλλιά, επιλέξτε θερμοκρασία 150-180 βαθμών 

⚫ Για αραιά μαλλιά, επιλέξτε θερμοκρασία 120-150 βαθμών 

 

Τρόπος χρήσης 

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, φροντίστε τα μαλλιά να είναι καθαρά.  

2. Συνδέστε το φις στην πρίζα.  

3. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για εκκίνηση: η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 180οC, 

και η βούρτσα σας αρχίζει να θερμαίνεται. 

4. Πιέστε τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 

θερμοκρασία. Κάθε φορά που πιέζετε τα κουμπιά αυτά, η θερμοκρασία αυξάνεται ή 

μειώνεται αντίστοιχα κατά 20 βαθμούς από την θέση όπου βρισκόταν πριν. 

5. Η ένδειξη θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της 

συσκευής. Μόλις η ένδειξη θερμοκρασίας παραμείνει σταθερή, υποδεικνύει ότι η 

συσκευή έφθασε στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει (βλ. εικόνα 3). 

6. Κατά τη χρήση, κρατήστε τις άκρες των μαλλιών σας με το ένα χέρι και χτενίστε τα 

μαλλιά από τη ρίζα προς τις άκρες με ομοιόμορφη ταχύτητα. 
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7. Μην χτενίζετε πολλά μαλλιά ταυτόχρονα, γιατί μπορεί να μην πετύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.   

8. Μετά την εκκίνηση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει σε 

αδράνεια για 60 λεπτά.  

9. Μετά τη χρήση, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 2 δευτερόλεπτα για 

να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός και συντήρηση 

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, 

το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι η συσκευή έχει 

κρυώσει.  

2. Σκουπίστε με μια βρεγμένη πετσέτα.  

3. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά.  

 

 

Επισημάνσεις: 

1. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατήστε 

κανονικά το φις και τραβήξτε για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. 

2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε λάδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά (όπως πτητικές 

ουσίες, διαλυτικά χρωμάτων, σπρέι κτλ). 

3. Αποφύγετε την άμεση επαφή του δέρματος με την θερμή επιφάνεια του προϊόντος, 

ιδιαίτερα στην περιοχή των αυτιών, του προσώπου και του λαιμού. 

4. Όταν η βούρτσα καίει, μην την τοποθετείτε σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη 

θερμότητα. 

5. Επειδή η βούρτσα περιέχει ηλεκτρικά μέρη, μη τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο ή στο 

ντους, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

6. Καλό να αποφεύγετε τη χρήση της βούρτσας στο μπάνιο. Εάν θέλετε οπωσδήποτε να 

τη χρησιμοποιήσετε στο μπάνιο, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε διαφορικά ρελέ 

διαφυγής, με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής που δεν θα υπερβαίνει 30mA, 

Συνεννοηθείτε σχετικά με τον ηλεκτρολόγο. 

7. Μην τυλίγετε το καλώδιο στη βούρτσα. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 

κατεστραμμένο, για την αποφυγή ατυχημάτων, πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

8. Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα με βρεγμένα χέρια. 

9. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές και 

πνευματικές ικανότητες, εκτός αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά 

τους. Προς αποφυγή ατυχημάτων, τοποθετήστε το προϊόν σε μέρος μακριά από τα 

παιδιά. 

Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή, προσέχετε ιδιαίτερα να μην 

έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, 

για την αποφυγή εγκαύματος. 



10. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.  

 

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, λεκάνη ή 

δοχεία με νερό. Απαγορεύεται η χρήση του στο μπάνιο ή στο ντους. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μοντέλο: HM-3016 

Ονομαστική τάση: 220-240V 50Hz 

Ονομαστική ισχύς: 30W 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 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 μιας ηλεκτρικής συσκευής βοηθά να αποφευχθούν 

πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη 

διάθεση και επιτρέπει την ανακύκλωση των 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. 

 


