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R-660 

1900w-2100w 

 

 
 

 

 

Οδηγίες χρήσεως 

 

 

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Επαγγελματικό μοτέρ 

• Αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας  

• Διακόπτες επαγγελματικού τύπου: 2 ταχύτητες, 4 θερμοκρασίες, 1 παροχή 

κρύου αέρα 

• Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό 

• Εργονομικό περίβλημα που παραμένει κρύο ακόμα και μετά από 

παρατεταμένη χρήση. 

• Δύο στόμια κατεύθυνσης αέρα επαγγελματικού τύπου για μεγάλη ακρίβεια. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Διακόπτης ψυχρού αέρα : μπλε χρώμα 

• Διακόπτης θερμού αέρα: κόκκινο χρώμα 

• Διακόπτης ισχύος θερμοκρασίας: κόκκινο χρώμα 

(•) θερμός αέρας  (••) πολύς θερμός αέρας 
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• Διακόπτης ταχύτητας : άσπρο χρώμα  

      (•) χαμηλή ροή αέρα  (••) υψηλή ροή αέρα 

       Στενό στόμιο κατεύθυνσης αέρα για ακριβέστερη ροή του αέρα πάνω στη 

βούρτσα. Πλατύ στόμιο κατεύθυνσης αέρα , ειδικό για μακριά μαλλιά. 

Ο στεγνωτήρας είναι εφοδιασμένος με έναν θερμοστάτη ασφαλείας. Σε περίπτωση 

υπερθέρμανσης η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και μετά από μια μικρή διακοπή 

θα ξαναρχίσει να λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο φίλτρο είναι καθαρό 

και δεν εμποδίζεται από τρίχες και σκόνες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μην 

επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, αλλά απευθυνθείτε 

αποκλειστικά στο Service της εταιρείας. 

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή, διότι υπάρχει περίπτωση να 

προκληθεί βλάβη σε αυτό. Σε περίπτωση που μετά τη χρήση το καλώδιο έχει τυλιχτεί 

θα πρέπει να το ξετυλίξετε. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

• Τα ζεστά τμήματα της συκευής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το 

πρόσωπο ή το λαιμό. 

• Μην παρεμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα. 

• Μην τυλίγετε το καλώδιο παροχής γύρω από την συσκευή. 

• Πριν την φύλαξη, αφήνετε την συσκευή να κρυώσει. 

• Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή μέσα στην μπανιέρα ή το ντους, αλλά  ούτε 

και κοντά σε νιπτήρες ή άλλους χώρους με νερό. 

• Μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε 

νερό ή άλλο υγρό. 

• Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε την συσκευή σε περίπτωση που έχει πέσει 

μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. 

•  

• Μετά την χρήση, βγάζετε πάντοτε το φις από την πρίζα χωρίς όμως να το 

τραβάτε. 
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• Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή από 

ή κοντά σε παιδιά ή από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 

• Να βεβαιώνεστε ότι η τάση του δικτύου, συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται 

στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 

• Μην τοποθετείτε εργαλεία μέσα στην συσκευή. 

• Σε περίπτωση βλάβης στο καλώδιο παροχής, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο 

service της εταιρείας. 

 

 

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. 
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English Istructions 

 

ΤΕCHNICAL DETAILS 

 

• Professional fan and OG motor 

• Heating element with thermostant of security 

• Professional switches : 2 speeds. 4 heats, 1 cold shot 

• Removable filter for an easy cleaning of the inox filter 

• 2 orientable and very thin nozzles ( patent n.95U000036) 

 

HOW TO OPERATE THE HAIRDRYER 

 

1. Button for warm air in bleu color and button for hot air in red color 

2. Power button in red color (•) hot air  (••) very hot air 

3. speed button in white color (•) low air flow (••) high air flow 

4. On (0) / off  (I) button 

 

        This hairdryer is provided with an automatic over-heating cut –off device. Upon 

overheating, the heating automatically, switches off, although the motor continues to 

function. After a short space of time , the heating is switched on again. 

Clean the removable air filter regularly to keep the internal components free from 

hairs and others debris. In case of damage return the appliance to the nearest service 

departments , no repairs must be attempted by the consumers. 

 

SAFETY PRECAUTIONS 

 

• Take care to avoid contact between the hot surfaces of the appliance and the 

face or neck. 

• Make sure that during the use of the dryer , air intake and air outlet are not 

blocked. 

• Never roll the cable around the dryer. 
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• Hairdryer must cool before storing away. 

• Do not use the hairdryer in bath, shower or near basins or other vessels 

containing water. 

• Do not place the hairdryer where it can fall into water or other liquids 

• Do not try to take hairdryer fall into the water but unplug the appliance 

immediately. 

• When the hairdryer is used in a bathroom , unplug after use since the 

proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off. 

• Damages and security laws must be known by children. Close supervision is 

necessary when any appliance is used by or near children or people, with a 

disability. Store out of children’s reach. 

• Reassure yourself the voltage is the same as that stated on the model number 

plate affixed on the dryer. 

• Never attempt to push any utensils in the openings of the hairdryer. 

• Do not use the hairdryer if the cord is damaged. In the eventually of damage 

discontinue use immediately. If the supplied cord is damaged, it must be 

replaced by manufacturer or its service agent or a similarly quantified person 

in order to avoid hazard. 

• For an additional protection the installation of a residual device (rcd) with a 

rated operating current  not exceeding 30mA. is advisable in the electrical 

circuit supplying in the bathroom. Ask your installer for advice.   

 

 

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN 

ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. 

 

 

At  the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. 

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to 

a dealer providing this service. 

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences 

for the environment and health, deriving form inappropriate disposal and enables the 

constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and 

resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, 

the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin. 
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