
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ 

ΜΑΛΛΙΩΝ  

HAIR MAJESTY ΗΜ-5025 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

HΜ - 5025: 220-240V 50Hz/60Hz 1800-2200W 

Προειδοποίηση: 

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ούτε με βρεγμένα χέρια. 

2. 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. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και 

άνω και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες 

ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν γνώση των οδηγιών σχετικά με τη 

χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά 

δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα 

πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 

Πως να λειτουργήσετε τη συσκευή  

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

λειτουργία τη συσκευή. 

2. Χρησιμοποιήστε την υψηλή θερμοκρασία για το στέγνωμα των μαλλιών, 

και χρησιμοποιήστε την χαμηλή styling. 



 

3. Εάν το πιστολάκι για τα μαλλιά σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο, 

σβήστε το αμέσως και αφήστε το να κρυώσει. 

 

0= Απενεργοποίηση                1= Χαμηλή θερμοκρασία. 

1= Χαμηλή ταχύτητα                2= Μεσαία θερμοκρασία 

2= Υψηλή ταχύτητα                 3= Υψηλή θερμοκρασία 

 

Decorative circle: Διακοσμητικός δακτύλιος 

Concentrator: Στόμιο φορμαρίσματος 

Housing: Σώμα συσκευής 

Cool shot: Κουμπί παροχής κρύου αέρα 

Switch cover: Κάλυμμα διακόπτη 

Diffuser: Φυσούνα 

Air in-let grill: Προστατευτικό πλέγμα εισαγωγής αέρα 

Handle: Λαβή 

Hang Hook: Κρίκος στερέωσης 



 

Διακόπτης παροχής ψυχρού αέρα : πιέστε τον διακόπτη για παραγωγή ψυχρού 

αέρα.  

 

5.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ή χωρίς στόμιο. 

6.  Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά το τέλος 

της λειτουργίας. 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας  

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας 

πρέπει πάντα να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

1. Ποτέ μην συνδέετε το στεγνωτήριο σε λανθασμένη τάση. 

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, 

ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του αέρα και το φίλτρο δεν εμποδίζονται όταν 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 

4. Το στεγνωτήριο προστατεύεται από την υπερθέρμανση . Σε περίπτωση 

υπερθέρμανσης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις αποκτήσει και πάλι 

ασφαλή θερμοκρασία, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί. Όταν η συσκευή σταματήσει 

αυτόματα και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε ξανά, απενεργοποιήσετε και 

αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

5. Μην τοποθετείτε την έξοδο του αέρα πολύ κοντά στα μαλλιά σας. Παρακαλώ 

σβήστε τον στεγνωτήρα για μακρά διαλείμματα κατά τη διαδικασία του 

στεγνώματος και αποσυνδέστε μετά τη χρήση. 

6. Κρατήστε το στεγνωτήρα μαλλιών μακριά από παιδιά. 

7. Μην βυθίζετε το στεγνωτήρα σε νερό ή  μην τον χρησιμοποιήστε σε υγρά 

περιβάλλοντα. 

 

Καθαρισμός και Συντήρηση  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο στεγνωτήρας έχει αποσυνδεθεί από την  



 

πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και σκουπίστε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

λειαντικά καθαριστικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βυθίζετε το στεγνωτήρα σε νερό και πάντα να διασφαλίζετε  

ότι το φις διατηρείται στεγνό. Μετά από λίγο διάστημα χρήσης, θα πρέπει να  

καθαρίσετε την είσοδο του αέρα όπως και το φίλτρο αφαιρώντας τυχόν τρίχες ή  

χνούδια που μπορεί να έχουν προσκληθεί. Ο ελλιπής καθαρισμός μπορεί να  

οδηγήσει σε υπερθέρμανση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 


