
 

 

 

 

 

 

 

       ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

      ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 

 

 

 

Model No. HM-5021 

                   Επαγγελματικός Στεγνωτήρας μαλλιών (AC motor) 

 

 

 

Αποθηκεύεστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. 

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία 

τον στεγνωτήρα.  

 

 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας  

Όταν λειτουργείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας , συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω : 

 

1. Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού 

σας δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή. 

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό!  



 

 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα ή ντουζ, κοντά σε νιπτήρες ή 

άλλους χώρους με νερό.   

3. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή στο λουτρό, αποσυνδέετέ τη μετά από κάθε χρήση  

  γιατί η παρουσία νερού είναι επικίνδυνη ακόμα και όταν η συσκευή είναι σβηστή.  

4. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό σας  

  δίκτυο, ένα ρελέ ασφαλείας(RCD) το οποίο δε θα υπερβαίνει τα 30 mA.  

  Συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας. 

5 Η στενή επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε 

παιδία ή σε άτομα με μειωμένες ικανότητες. Αποθηκεύστε τη μακριά από τα παιδιά. 

6. Ποτέ μη φράζετε τις εξόδους αέρα της συσκευής. 

7. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αποσυνδέστε τη 

συσκευή από τη  πρίζα και αφήστε τη να κρυώσω για μερικά λεπτά. Πριν 

ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή, ελέγξτε και βεβαιώστε πως το πλέγμα εξαερισμού 

δεν έχει φράξει από χνούδια, τρίχες κτλ.      

8. Μην κατευθύνετε τη ροή του εξερχόμενου αέρα προς τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες 

περιοχές. 

9.Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή να την βυθίζετε μέσα 

σε νερό, ή να την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό ή να επιτρέπετε να βρεχτεί.   

10. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για το στέγνωμα 

και το φορμάρισμα ανθρώπινων μαλλιών. 

11. Μην τραβάτε το καλώδιο με περιττή δύναμη. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το 

στεγνωτήρα. Ελέγξτε το καλώδιο τακτικά για οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης. 

Κατεστραμμένα καλώδια μπορεί να είναι  

12. Εάν το καλώδιο φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,  από 

κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή ειδικά καταρτισμένο άτομο για την 

αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.  

13.Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την αφήσετε από τα χέρια σας έστω και 

για ένα λεπτό . 

14. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αφού τη χρησιμοποιήσετε .   

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

Πως να λειτουργήσετε τη συσκευή  

1. Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν θέσετε σε λειτουργία τη 

συσκευή. 

2. Βάλτε το φις στην πρίζα και θέστε το διακόπτη λειτουργίας (A) στην επιθυμητή 

θέση (θέση 1 για χαμηλή παροχή αέρα / θέση 2 για ισχυρή παροχή αέρα). 

3. Όταν τα μαλλιά σας στεγνώσουν , απενεργοποιήστε το διακόπτη (A) και βγάλτε 

το καλώδιο από την πηγή τροφοδοσίας. 



 

 

 

 

 

A0=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OFF) 

A1+B1    ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ME XAMHΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

A1+B2    ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

A1+B3    ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

A2+B1   ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

A2+B2   ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

A2+B3   ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (C) (ΚΡΥΟΣ ΑΕΡΑΣ) 

 

Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη με τη λειτουργία “Cool Shot” που επιτρέπει την άμεση 

παροχή ψυχρού αέρα για σταθεροποίηση του χτενίσματος – μπουκλών κλπ. Για να 

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παροχής ψυχρού αέρα “Cool Shot”  , πατήστε απλώς το 

διακόπτη στο μπροστινό μέρος της λαβής. Όταν απελευθερώνετε το διακόπτη, η συσκευή 

επιστρέφει στην κανονική ρύθμιση του.  

 

    

               

A- Διακόπτης A – Ρύθμιση ταχύτητας  



 

 

B- Διακόπτης B – Ρύθμιση θερμοκρασίας 

C- Διακόπτης παροχής ψυχρού αέρα 

D- Στόμιο κατεύθυνσης αέρα 

E- Εισαγωγή αέρα 

 

 

 

 

Εξαρτήματα χτενίσματος 

Στόμιο κατεύθυνσης αέρα   

Το στόμιο κατεύθυνσης αέρα σας επιτρέπει να κατευθύνετε τη ροή του αέρα στα μαλλιά 

σας, στυλιζάροντας τα εύκολα και αποτελεσματικά.  

Το αξεσουάρ αυτό είναι ιδανικό για το ίσιωμα των μαλλιών και το στέγνωμα με βούρτσα. 

Τοποθετείστε το στόμιο κατεύθυνσης αέρα , πιέζοντας το απαλά στο στόμιο του 

στεγνωτήρα. Αφαιρέστε το , τραβώντας προς τα έξω. 

 

Φυσούνα 

Η φυσούνα είναι πολύ απαλή για τα μαλλιά. Διαχέει τη θερμότητα χωρίς να ανακατεύει τα 

μαλλιά πράγμα που ταιριάζει απόλυτα για να στεγνώσετε λεπτές τρίχες, μαλλιά με 

περμανάντ, φυσικά σγουρά μαλλιά ή να δημιουργήσετε φυσικά στυλ κομμώσεων. 

Προσαρμόστε τη φυσούνα στην εσοχή του κυλινδρικού τμήματος του στεγνωτήρα. 

 

 

Καθαρισμός  

1. Τον στεγνωτήρα μπορείτε να τον καθαρίσετε με ένα στεγνό πανί. 

2. Τα αξεσουάρ μπορείτε να τα καθαρίσετε είτε με ένα υγρό πανί είτε να τα ξεπλύνετε σε 

τρεχούμενο νερό βρύσης. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή πριν τον καθαρισμό 

τους. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση 

τους. Μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή με νερό.  

 

 

Αποθήκευση 

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή  πρέπει πάντα αποσυνδέετε τη από την 

πρίζα.  

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποθηκεύστε τη σε ξηρό μέρος. Ποτέ μην τυλίγετε το 

καλώδιο γύρω από τον στεγνωτήρα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και 

φθορά του. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε φθορά, η συσκευή θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον πωλητή ή τον εισαγωγέα για την αποφυγή οποιουδήποτε 

κινδύνου. 

 



 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

220-240V 50Hz 1800-2000W 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και 

παιδιών) με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική ικανότητα ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο 

υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου ατόμου υπευθύνου για την ασφάλειά τους. 

Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 

Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό σας δίκτυο, ένα 

ρελέ ασφαλείας (RCD) το οποίο δε θα υπερβαίνει τα 30Ma. Συμβουλευτείτε τον τεχνικό 

σας.  

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 


