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ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΤΑ-718
(230V~50Hz 45W)

Ο∆ΗΓΙΕΣ 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
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Μαύρη κεραµική πλάκα
∆ιακόπτης ON/OFF
Ρύθµιση θερµοκρασίας +
Ρύθµιση θερµοκρασίας –
Οθόνη LCD
Καλώδιο

Προσοχή! Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ! Μην αγγίζετε τις κεραµικές πλάκες!
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν να χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή και να φυλάξετε το εγχειρίδιο χρήσεως για µελλοντική χρήση.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση µέσα στο µπάνιο.
Προσοχή! Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά στη µπανιέρα, στη ντουζιέρα,
στη λεκάνη ή σε δοχεία που περιέχουν νερό.
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή και µετά τοποθετήστε την
στην πρίζα.
2. Φυλάξτε τη συσκευασία σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε τη συσκευή.
3. Ξεµπλέξτε καλά τα µαλλιά και βεβαιωθείτε πως είναι εντελώς στεγνά πριν να
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.
ΧΡΗΣΗ
Προσοχή! Το προϊόν αυτό αγγίζει υψηλές θερµοκρασίες.
Όταν αφήνετε τη συσκευή να ζεσταθεί βεβαιωθείτε πως οι πλάκες είναι ανοιχτές.
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια επιφάνεια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη
θερµότητα. Μην την τοποθετείτε σε µαλακές ή ανώµαλες επιφάνειες όπως
επάνω σε χαλιά ή κρεβάτια και µην την καλύπτετε ποτέ. Οι πλάκες ζεσταίνονται
πολύ γρήγορα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύµα στην σωστή τάση και ενεργοποιήστε την
τοποθετώντας τον διακόπτη στο ON (2). Για να έρθει η συσκευή σε κατάσταση
ON πρέπει να πατήσετε το διακόπτη παρατεταµένα, µέχρι η φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας να ανάψει (3).
3. Επιλέξτε την θερµοκρασία που επιθυµείτε γυρίζοντας τον διακόπτη
θερµοκρασίας (4) από το 1 έως το 5 (στο 5 είναι η µέγιστη θερµοκρασία). Για να
αυξήσετε την θερµοκρασία γυρίστε τον διακόπτη προς το HI. Για να µειώσετε
την θερµοκρασία γυρίστε τον διακόπτη προς το LOW.
4. Ξεχωρίστε µία τούφα µαλλιών πλάτους περίπου 5εκ. και χτενίστε την.
5. Τοποθετήστε την τούφα ανάµεσα στις 2 πλάκες της µασιάς και κλείστε τις.
Προσέξτε να µην της ακουµπήσετε γιατί θα είναι ιδιαίτερα ζεστές.

6. Κρατήστε την µασιά σταθερή ώσπου τα µαλλιά να ζεσταθούν καλά (αυτό γίνεται
σχεδόν στιγµιαία) και βεβαιωθείτε πως τα δάχτυλα σας βρίσκονται µακριά από
τις ζεστές πλάκες.
7. Όταν τα µαλλιά ζεσταθούν τεντώστε τα και σύρετε προσεκτικά τις πλάκες κατά
µήκος της τούφας που έχετε επιλέξει. Η κίνηση ξεκινά από επάνω και φτάνει
στις άκρες των µαλλιών.
8. Φροντίστε τα µαλλιά σας να είναι λεία για να ισιώσουν καλύτερα,
9. Μετά τη χρήση αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύµα και αφήστε την να
κρυώσει πριν να την αποθηκεύσετε,

Προσοχή! Οι κεραµικές πλάκες της συσκευής µπορεί να είναι ιδιαίτερα ζεστές αφού
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε την να κρυώσει καλά πριν να την αγγίξετε ή να
την αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Η συσκευή αυτή φτάνει σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Μην την αφήνετε στα
µαλλιά σας για παραπάνω από µερικά δευτερόλεπτα, µπορεί να τα καταστρέψει.
• Μην χρησιµοποιείτε πολύ συχνά τη συσκευή στα µαλλιά σας γιατί µπορεί να τα
φθείρει.
• Προσέχετε να µην έρθουν σε επαφή οι πλάκες µε το δέρµα σας.
• Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή (π.χ µε µια πετσέτα).
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερµότητα.
• Κρατήστε τη συσκευή µακριά από παιδιά.
• Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή και µην τη χτυπάτε ή την ακουµπάτε δυνατά σε
σκληρές επιφάνειες, µπορεί να καταστρέψει τις κεραµικές πλάκες.
• Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει επάνω σε
µία επιφάνεια ανθεκτική στη θερµότητα και µακριά από παιδιά. .Αφού κρυώσει
καλά µπορείτε να την καθαρίσετε και να την αποθηκεύσετε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Τα µαλλιά πρέπει να είναι εντελώς στεγνά για να πετύχετε το καλύτερο
αποτέλεσµα.
• Κρατήστε τα µαλλιά λεία και τεντώστε τα για να τα δουλέψετε καλύτερα.
• Για λεπτά ή κοντά µαλλιά χρησιµοποιήστε την ρύθµιση χαµηλής θερµοκρασίας.
• Για πυκνά ή µακριά µαλλιά χρησιµοποιήστε την ρύθµιση υψηλής θερµοκρασίας
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν
να την καθαρίσετε. Η συσκευή αγγίζει υψηλές θερµοκρασίες και χρειάζεται
αρκετό χρόνο για να κρυώσει. Τοποθετήστε την επάνω σε µία επιφάνεια
ανθεκτική στη θερµότητα, µακριά από παιδιά και µην την καλύπτετε.
2. Σκουπίστε την µε ένα µαλακό πανί ελαφρώς βρεγµένο µε νερό. Ύστερα
σκουπίστε καλά µε µία καθαρή πετσέτα πριν να την ξαναχρησιµοποιήσετε.
3. Μη χρησιµοποιείτε δυνατά καθαριστικά ή διαλυτικά.
4. Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς και είναι στεγνή.
2. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
3. Φυλάξτε το κουτί της συσκευής σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά ή άτοµα που χρειάζονται
επιτήρηση.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή.
• Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει επάνω σε
µία επιφάνεια ανθεκτική στη θερµότητα και µακριά από παιδιά. Αφού κρυώσει
καλά µπορείτε να την καθαρίσετε και να την αποθηκεύσετε.
• Προσέχετε τις ζεστές πλάκες.
• Κατά τη χρήση της συσκευής οι πλάκες θα ζεσταθούν ιδιαίτερα. Προσέχετε να
µην τις αγγίξετε και αποφύγετε την επαφή της συσκευής µε το κεφάλι, το
πρόσωπο, τον λαιµό ή τα χέρια σας.
• Η συσκευή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση.
ΓΕΝΙΚΑ
• Αν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα απευθυνθείτε στο αρµόδιο service.
• Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αγγίζετε το καλώδιο της πρίζας
ή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.
• Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή ή όταν την καθαρίζετε αποσυνδέστε την
από το ρεύµα.
• Κρατήστε τη συσκευή µακριά από τα παιδιά.

Η συσκευή είναι συµµορφωµένη µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ασφάλεια των προϊόντων. ∆ήλωση συµµόρφωσης µπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας
µε την εταιρία στη σελίδα www.telemax.gr
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
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