
 

Εγχειρίδιο χρήσης 

 

BRN-0005 
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και 

κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση: 220~240V 

Συχνότητα: 50/60Hz  

Ισχύς: 2200W 

Επίπεδο θορύβου: >90db 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από 

άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από 

άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό 

επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 

κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή.  

2. Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, 

ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.  

3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο. Θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο service, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος.  

4. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό 

προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί 

το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή 

παραμένοντος ρεύματος υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, 

συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.  

5. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη 

χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι 

απενεργοποιημένη.  

 

Προσοχή 
1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη   συσκευή 

αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος της οικίας σας.  

3. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το 

  καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φις. Μην βγάζετε το φις 

  από την πρίζα με βρεγμένα χέρια 

4. Αν η συσκευή λειτουργεί διακοπτόμενα, αποσυνδέστε αμέσως. 

5. Μην αφήνετε τη συσκευή να κρέμεται και αποφύγετε τους κραδασμούς. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο ή χώρους 

  όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών.   

7. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής.  

8. Κατά τη χρήση, φροντίστε ώστε να μη φράξουν τα πλέγματα εισόδου και εξόδου με 



οποιονδήποτε τρόπο, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα 

την αυτόματη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε 

τη συσκευή ,αφαιρέστε το αντικείμενο που μπλοκάρει την λειτουργία και αφήστε την 

να κρυώσει. 

9. Αποφύγετε την επαφή με το ακροφύσιο της συσκευής γιατί θερμαίνεται κατά τη 

χρήση. 

10. Μην κατευθύνετε το ζεστό αέρα προς τα μάτια ή προς άλλα σημεία, ευαίσθητα στη 

θερμότητα. 

11. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της προσοχής σας ,ενώ βρίσκεται συνδεδεμένη 

στην πρίζα ή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 

12. Η συσκευή προορίζεται μόνο για το στέγνωμα και χτένισμα των μαλλιών. 

13. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση.  

14. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά πέρα από αυτά τα οποία διατίθενται από 

τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν. 

15. Μην καλύπτετε τον αεραγωγό ή το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής κατά την 

διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο αέρα πάντα καθαρά από 

σκόνες, τρίχες κτλ. 

16. Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας βρίσκονται μακριά από 

τον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. 

17. Εάν η συσκευή βραχεί αποσυνδέστε την αμέσως. Επικοινωνήστε με τον 

κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο service, για επισκευή ή έλεγχο. 

18. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 

Τρόπος χρήσης 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “0” πριν συνδέσετε 

το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα. 

2. Θέστε το διακόπτη στο “ ” και “ ”για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας 

3. Θέστε το διακόπτη στο “ ” & “ ” ή  “ ” & “ ” για να αλλάξετε την 

ταχύτητα και την θερμοκρασία του αέρα. 

4. Θέστε το διακόπτη στο “0” για να απενεργοποιήσετε το σεσουάρ.  

 

Συντήρηση 

Ακολουθήστε τις οδηγίες σωστή λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν φράζει τα 

πλέγματα εισόδου και εξόδου, διαφορετικά η συσκευή θα υπερθερμανθεί. 

Μην αφήνετε κατά τη χρήση το καλώδιο στριμμένο, λυγισμένο ή δεμένο με κόμπο. Μετά 

τη χρήση τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά. 

Για την αποφυγή κινδύνου: 

1. Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.  

2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή όταν κάνετε μπάνιο.  

3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει ή           

να τραβηχτεί μέσα στη μπανιέρα ή το νεροχύτη. 

4.  Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά πέρα από αυτά τα όποια διατίθενται από τον 

προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν. 

5. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικού χώρους. 

6. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. 

 

Καθαρισμός  
1. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. 



2. Τα εξαρτήματα του σεσουάρ μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε 

τα εξαρτήματα από τη συσκευή πριν τα καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνά πριν τα 

τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή ή πριν τα αποθηκεύσετε.  

Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από νερό ή υγρό για να την πλύνετε. 

 

Αποθήκευση 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ αποσυνδέστε το καλώδιο. 

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και φυλάξτε την σε στεγνό μέρος. 

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να φθαρεί και 

τελικά να κοπεί. 

Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον προμηθευτή 

σας ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί κάποια καταστροφή. 

 

Σωστή απόρριψη της συσκευής 

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το 

σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα 

κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα 

συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν 

αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT & DISTRIBUTION 

DATA MEDIA KAISIDIS NTEMIS & SIA E.E 

www.data-media.gr  info@data-media.gr 

1st Km Lagadas road to Iraklio, Lagadas, Thessaloniki, 57200 


