
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Επαγγελματικό μοτέρ 

• Αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας 

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

κρύου αέρα. 

• Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθάρισμα 

• Εργονομικό περίβλημα που παραμένει κρύο ακόμα και μετά από 

παρατεταμένη χρήση  

• Δύο στόμια κατεύθυνσης αέρα επαγγελματικού τύπου για μεγάλη ακρίβεια.     

( πατενταρισμένο n.95U000036) 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

 

• Διακόπτης ψυχρού αέρα: μπλε χρώμα 

• Διακόπτης θερμού αέρα: κόκκινο χρώμα 

• Διακόπτης ισχύος / θερμοκρασίας : κόκκινο χρώμα  

(∙) θερμός αέρας (∙∙) πολύ θερμός αέρας 

• Διακόπτης ταχύτητας : άσπρο χρώμα 

(∙) χαμηλή ροή αέρα (∙∙) υψηλή ροή αέρα 

• On (0) / Off (I) λειτουργία 

 

Στόμιο κατεύθυνσης αέρα ΟΑS = Over Air System 

Επαγγελματικό στενό στόμιο κατεύθυνσης αέρα  ( πατενταρισμένο n.95U000036)  

κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό που να αντέχει σε υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Έξοδος αέρα: πλάτος 75χιλιοστά αντί 50 χιλιοστών, ύψος 6 χιλιοστά  αντί για 9 

χιλιοστά όπως είναι στα συνηθισμένα ακροφύσια. Έτσι δουλεύετε εύκολα όλα την 

τούφα και έχετε πιο γρήγορο και εύκολο Styling. 

Σχήμα: Στρογγυλεμένο, με το κάτω άκρο ελαφρά κοντύτερο περιθώριο έτσι ώστε να 

μην εμποδίζεται  η ροή του αέρα. Αυτό συμβάλει  στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

του μοτέρ και της αντίστασης. Λόγω της ανισότητας των δύο άκρων η ροή του αέρα 

έχει κλιση και σας δίνει την δυνατότητα περιστρέφοντας το ακροφύσιο να 

επιτυγχάνετε ευκολία στην χρήση  

 

Ποσότητα αέρα:  Οι πλαινές είσοδοι αέρα αυξάνουν την ποσότητα και την ταχύητα 

του ζεστού αέρα και άρα της πίεσης. 

 

 Στενό στόμιο κατεύθυνσης αέρα ΟΑS PLUS  

 

Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το στόμιο κατεύθυνσης αέρα OAS  αλλά με άνοιγμα   

90 χιλιοστά.Ενδείκνυται για μακρυά 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 τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε 

αποκλειστικά στο Service της εταιρείας. 

 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

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

πρόσωπο ή το λαιμό. 

• Μην παρεμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα. 

• Μην τυλίγετε το καλώδιο παροχής γύρω από την συσκευή. 

• Πριν τη φύλαξη, αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει . 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα στη μπανιέρα ή το ντους, αλλά ούτε και 

κοντά σε νιπτήρες ή άλλα δοχεία με νερό. 

• Μην τοποθετείτε τη 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 

στο νερό. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. 

• Όταν ο στεγνωτήρας χρησιμοποιείται στο μπάνιο βγάζετε πάντα το φις από 

την πρίζα μετά τη χρήση γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμα και αν η συσκευή είναι 

εκτός λειτουργίας. 

• 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  ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Αποθηκεύστε τη 

συσκευή μακρυά από παιδιά. 

• Βεβαιωθείτε  ότι η τάση του δικτύου, συμφωνεί μ’αυτή που αναγράφεται στην 

ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 

• Μην τοποθετειτε εργαλεία μέσα στην συσκευή 

• Μην χρησιμοποιείτε τον στεγνωτήρα αν το καλώδιο είναι φθαρμένο. Σε 

περίπτωση βλάβης στο καλώδιο παροχής διακόψτε αμέσως τη χρήση και  

απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο Service της εταιρείας για 

αποφυγή τυχόν κινδύνου. 

• Για μεγαλύτερη προστασία συνιστάται  η εγκατάσταση ρελέ διαρροής των 

30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε 

τον ηλεκτρολόγο 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


