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Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας 
- ∆ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη 

και αν αυτό είναι δυνατόν, το κουτί µε την εσωτερική συσκευασία. 
- Η συσκευή είναι σχεδιασµένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εµπορική χρήση. Μην την χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός αν είναι 
σχεδιασµένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο). Κρατήστε τη µακριά από πηγές θερµότητας, απευθείας ηλιακό φως, υγρασία 
(ποτέ µην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχµηρές άκρες. Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. 
Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγµένη, βγάλτε την αµέσως από την πρίζα. Μην τη βυθίζετε σε νερό. 

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε µπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν 
νερό. 

- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή τη φυλάτε, σβήστε την και πάντα να την βγάζετε από την πρίζα (τραβώντας το φις και όχι 
το καλώδιο) αν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται. Αφαιρέστε τα προσαρτηµένα εξαρτήµατα. 

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Αν φύγετε από το χώρο όπου λειτουργεί η συσκευή, πάντα να την 
σβήνετε και να βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα (τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο). 

- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κρέµεται 
χαµηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή. 

- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές τακτικά. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν έχει πάθει βλάβη. 
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε µόνοι σας τη συσκευή. Πάντα να επικοινωνείτε µε κάποιο ειδικό τεχνικό. Για να αποφύγετε 

την έκθεση στον κίνδυνο, πάντα να αντικαθιστάται ένα φθαρµένο καλώδιο από τον κατασκευαστή, από το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών ή άπο κάποιον ειδικό και µε καλώδιο ίδιου τύπου. 

- Προσέξτε ιδιαιτέρως τις ακόλουθες «Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας». 
 
Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας γι αυτή τη συσκευή 
- Κρατήστε τη συσκευή µακριά από νερό και υγρασία, όπως, για παράδειγµα, µπανιέρες, ντουσιέρες ή ακόµα και άτοµα που 

κάνουν µπάνιο! Τέτοιες καταστάσεις συνιστούν ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ µέσω ηλεκτροπληξίας. 
- Προσοχή: Τα στόµια θερµαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! 
- Αν το πιστολάκι χρησιµοποιείται στο µπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα µετά την χρήση, αφού η εγγύτητα στο νερό 

αντιπροσωπεύει κίνδυνο. Αυτό ισχύει και όταν η βούρτσα θερµού αέρα είναι εκτός λειτουργίας. 
- Ως επιπρόσθετη προστασία προτείνουµε την εγκατάσταση µιας συσκευής προστασίας κατά της λανθασµένης τάσης (RCD) µε 

ρεύµα όχι περισσότερο των 30 mA στο σύστηµα καλωδίωσης του µπάνιου. Παρακαλούµε καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για την 
εγκατάσταση. 

 
Αρχική και Γενική Χρήση 
1. Ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο ρεύµατος. 
2. Βεβαιωθείτε ότι τα βολτ της συσκευής (δείτε την ετικέτα) και τα βολτ του κεντρικού κυκλώµατος ταιριάζουν. 
3. Προσαρτήστε ένα στόµιο. Μπορείτε να στεγνώσετε ξεχωριστές µπούκλες συγκεντρώνοντας τη ροή του ζεστού αέρα µε το 

στόµιο κόµµωσης. 
4. Βάλτε το φις σε µια σωστά εγκατεστηµένη πρίζα 230V/50Hz. 
5. Πατώντας τη σκανδάλη µετακινήστε το διακόπτη στη λαβή (κόκορας) σε ένα από τα επιθυµητά επίπεδα 

θερµότητας/φυσήµατος: 
- Θέση 0: OFF (εκτός λειτουργίας) 
- Θέση 1: Χαµηλή ροή αέρα και χαµηλή θερµοκρασία 
- Θέση 2: Μεσαία ροή αέρα και µεσαία θερµοκρασία 
- Θέση 3: ∆υνατή ροή αέρα και υψηλή θερµοκρασία 

6. Μετά τη χρήση µετακινήστε το διακόπτη στη θέση 0 (πατώντας τη σκανδάλη) και βγάλτε το φις από την πρίζα. Αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει πριν τη φυλάξετε. 

 
Καθαρισµός και Φροντίδα 
Καθαρίζετε την αναρρόφηση αέρα από καιρό σε καιρό µε µια λεπτή βούρτσα. Καθαρίστε το εξωτερικό µε ένα µαλακό, στεγνό 
πανί χωρίς απορρυπαντικό. 
Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε όλες τις σχετικές οδηγίες CE, όπως ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και ντιρεκτίβες 
χαµηλών βολτ και έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τελευταίους κανόνες ασφαλείας.  


