
 

 

Σεσουάρ Μαλλιών 

AC220V-240V 50/60Hz 1300-1600W 

 
Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα  

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.  

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.  

 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.  

 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να 

διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.  

Ευχαριστούμε πολύ! 

www.telemax.gr                                                                                                               

 

2310-417494 & 2310427867                                                              

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)  

 

 

 

 



Προειδοποίηση  

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 

 

Προσοχή: 

 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 . 

 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. 

 Όταν 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 . 

 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 . 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, 

λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό .  

 Αυτή η συσκευή εφαρμόζεται με ισχύ AC220V ~ 240V. 

 Μη βυθίζετε το σεσουάρ στο νερό ή χρήση σε υγρασία. 

 Το σεσουάρ έχει σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση . Σταματάει  

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 

την πρίζα του ρεύματος. 

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

 Βγάλτε το βύσμα από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- μη φυσιολογική λειτουργία 

- απαιτείται καθαρισμός 

- μετά τη χρήση 

Όταν το σεσουάρ χρησιμοποιείται στο μπάνιο, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο 

εάν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, οπότε αφαιρέστε το φις μετά τη χρήση. 

Μην συνδέεται ποτέ το σεσουάρ με λανθασμένη τάση ρεύματος. 

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του αέρα και οι γρίλιες είναι καθαρές και ελεύθερες από 

αντικείμενα (π.χ. τρίχες , χνούδια) , όταν η συσκευή είναι σε χρήση. 



 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 διαλείμματα και μετά τη χρήση να το 

αποσυνδέετε από το ρεύμα.  

 Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό σε μπανιέρες, ντους, 

νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. 

 

Χρήση 

1. Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε ο διακοπής είναι στη θέση off πριν συνδέσετε τη συσκευή 

στη πρίζα. 

2. Μπορεί να προκύψει αρκετός καπνός κατά την πρώτη χρήση, αλλά δεν σημαίνει 

ότι υπάρχει ζημιά. 

3. Οι σκάλες των διακοπτών μπορούν να ρυθμιστούν στο υψηλότερο όταν τα μαλλιά 

σας είναι βρεγμένα.  

4. Καλύτερα να ρυθμίσετε τους διακόπτες στο χαμηλότερο εάν τα μαλλιά σας είναι 

στεγνά ή κατεστραμμένα. 

5. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η απόσταση μεταξύ του ακροφυσίου 

και των μαλλιών σας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 mm. 

6. Μην ζεσταίνεται σε ένα μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα και ανακινήστε τα 

μαλλιά σας με συνεχή κίνηση για να αποφύγετε ζημιές στα μαλλιά. 

 

Διακόπτης 0 = On/Off 

Διακόπτης 1 = Αργό/Ζεστό 

Διακόπτης 2 = Γρήγορο/πολύ ζεστό 

 

Συντήρηση 

1. Αποφύγετε τη συστροφή του καλωδίου κατά τη χρήση. 

2. 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. 

3. Βάλτε το φυσητήρα στη συσκευασία και αποθηκεύστε το σε στεγνή θέση αφού 

κρυώσει, μην το φυλάσσετε σε περίπτωση που δεν βγάζετε το βύσμα ή δεν 

ψύχετε. Μην τοποθετείτε το καλώδιο στο μηχάνημα και μην τραβάτε το καλώδιο 

βίαια, κρεμάστε το σωλήνα αέρα με λακκούβα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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.  

 

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το 

δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».  

 

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 ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 

 


