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Σεσουάρ Μαλλιών 

DW-1402 

 (220V-240V~50/60Hz  1800-2000W) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για 
μελλοντική αναφορά 

 

 

 Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας της ΕΕ 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΕΙΣ 

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

2.Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες , ντους , λεκάνες ή άλλα 
δοχεία που περιέχουν νερό .  

 

3.Οταν το σεσουάρ  χρησιμοποιείται στο μπάνιο , αποσυνδέστε το μετά τη χρήση 
από τη πρίζα δεδομένου ότι η εγγύτητα  του νερού παρουσιάζει κίνδυνο , ακόμα και 
όταν το σεσουάρ είναι  απενεργοποιημένο . 

4. Για επιπλέον προστασία , η εγκατάσταση μιας συσκευής υπολειπομένου 
ρεύματος (RCD) , έχει ονομαστική υπολειμματική λειτουργιά ρεύματος που δεν 
υπερβαίνει τα 30mA και είναι ενδεδειγμένη για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού 
κυκλώματος στο μπάνιο . 

5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές , αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης  εάν  είναι κάτω από επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί 
οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με  ασφαλή τρόπο  και να έχουν κατανοήσει 
τους κινδύνους που εμπεριέχονται . Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή.  Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από 
παιδιά χωρίς επιτήρηση. 

6.Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη , πρέπει να αντικατασταθεί  από 
τον κατασκευαστή , ή από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κάποιο παρόμοιο 
εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος . 

ΣΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών  , πρέπει πάντα να ακολουθούντα οι βασικές 
προφυλάξεις ασφάλειας , οι οποίες αναφέρονται παρακάτω : 

1.Μην συνδέεται ποτέ το σεσουάρ με λανθασμένη τάση ρεύματος  

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη , πρέπει να αντικατασταθεί  
από τον κατασκευαστή , ή από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κάποιο παρόμοιο 
εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος . 



3.Βεβαιωθειτε ότι η έξοδος του αέρα και οι γρίλιες είναι καθαρές και ελεύθερες 
από αντικείμενα (π.χ. τρίχες , χνούδια) , όταν η συσκευή είναι σε χρήση. 

4.Το σεσουάρ  έχει σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση . Στάματα  
αυτόματα  όταν υπερθερμανθεί και ξεκινά ύστερα από ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την  ψύξης του. Όταν το σεσουάρ σταματήσει αυτόματα και εσείς 
δεν το ξαναχρησιμοποιήσετε  , γυριστέ  τον διακοπή ασφάλειας στο OFF και βγάλτε 
το φις από τη πρίζα του ρεύματος . 

5.Μη τοποθετείται πολύ κοντά στα μαλλιά σας το ακροφύσιο εξαγωγής του αέρα .  
Παρακαλούμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος  να 
απενεργοποιείτε το σεσουάρ κατά μακρά διαλειμματα και μετά τη χρήση να το 
αποσυνδέετε από το ρεύμα .  

6.Κρατηστε μακριά το σεσουάρ , σε μέρη  που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά  

7.Μη βυθίζετε το σεσουάρ στο νερό ή χρήση σε υγρασία . 

8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές , αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας κα γνώσης  εάν  είναι κάτω από επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής με  ασφαλή τρόπο  και να έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους που εμπεριέχονται . Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε το πιστολάκι μαλλιών έχει αποσυνδεθεί από 
τη πρίζα πριν τον καθαρισμό του. 

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό ύφασμα για τον καθαρισμό και μετά σκουπίστε τη 
συσκευή σας με ένα στεγνό πανί. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση του αρχικού 
φινιρίσματος του σεσουάρ σας. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη βυθίζετε  ποτέ το σεσουάρ στο νερό και πάντα να ελέγχεται 
ότι φις διατηρείται στεγνό . 

Μετά από λίγο καιρό χρήσης, πρέπει να αφαιρέσετε το  κομμάτι εισόδου του αέρα   
και να το καθαρίσετε. Οδηγίες: για να το βγάλετε  γυριστέ το  κομμάτι εισόδου προς 
την αντίθετη φορά του ρολογιού, μετά τον καθαρισμό του , γυριστέ το προς την 
κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να το επανατοποθετήσετε πάνω στο 
σεσουάρ. 



Καθαρίστε  τακτικά το  κομμάτι εισόδου του αέρα  από κάθε τρίχα ή χνούδι που 
μπορεί να έχει  κολλήσει επάνω  σε αυτό . 

Ειδικά χαρακτηριστικά :  

1.Μοναδικος σχεδιασμός  

2.Κινητηρας μακριάς διάρκειας ζωής και διακόπτης υψηλής ποιότητας  

3.Ασφαλεια με το φίλτρο και προστασία υπερθέρμανσης 

4.Επαγγελματικος λεπτός ασυγκέντρωτης αέρα 

5.Γαντζος τοποθέτησης 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΣΟΥΑΡ 

1.Βεβαιωθιτεοτι πάντοτε ο διακοπής είναι στη θέση off πριν συνδέσετε τη συσκευή 
στη πρίζα. 

2.Χρησιμοποιιστε την υψηλή ρύθμιση για το στέγνωμα των μαλλιών , και την 
χαμηλή ρύθμιση για το styling. 

3.Eαν το σεσουάρ σταματήσει να δουλεύει για οποιοδήποτε λόγο, κλείστε αμέσως 
τον διακοπή και αφήστε το να κρυώσει. 

4.Διακοπης έλεγχου 

    0=Θεση OFF 

    1=Χαμηλη: Χαμηλή ταχύτητα 

   2.=Υψηλη: Υψηλή ταχύτητα 



 

 

5.Μπορει να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το ακροφύσιο του αέρα & τη φύσουνα. 

6.Γυριστε τον διακοπή  στη θέση OFF όταν τελειώσετε με τη χρήση του , και 
αφαιρέστε το φις από τη πρίζα του ρεύματος. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Να είστε πάντοτε βέβαιοι ότι το σεσουάρ έχει αποσυνδεθεί από το 
ρεύμα πριν το καθαρίσετε . Χρησιμοποιήστε ένα υγρό ύφασμα για τον καθαρισμό 
και μετά σκουπίστε τη συσκευή σας με ένα στεγνό πανί. Αυτό θα βοηθήσει στη 
διατήρηση του αρχικού φινιρίσματος του σεσουάρ σας. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μη βυθίζετε  ποτέ το σεσουάρ στο νερό και πάντα να ελέγχεται 
ότι φις διατηρείται στεγνό . Μετά από λίγο καιρό χρήσης, πρέπει να αφαιρέσετε το  
κομμάτι εισόδου του αέρα   και να το καθαρίσετε. Οδηγίες :για να το βγάλετε  

Κυρίως Σώμα Πίσω Κάλυμμα 

Πλήκτρο ψυχρού αέρα 

Συγκεντρωτής/ 
Φυσούνα (προερ.) 

Διακόπτης 

Άγγιστρο Κρεμάσματος 



γυριστέ το  κομμάτι εισόδου προς την αντίθετη φορά του ρολογιού , μετά τον 
καθαρισμό του , γυριστέ το προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να 
το επανατοποθετήσετε πάνω στο σεσουάρ. 

Καθαρίστε  τακτικά το  κομμάτι εισόδου του αέρα  από κάθε τρίχα ή χνούδι που 
μπορεί να έχει  κολλήσει επάνω  σε αυτό . Το καθάρισμα μπορεί να  επηρεάσει την 
υπερθέρμανση  . 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

 

Η συσκευή είναι σύννομη με  όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα 
τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ 

Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε 
εποπτεύουσα αρχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με 
τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους 
ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα 
λιανικής πώλησης της συσκευής  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565 

 


