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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική 
αναφορά 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
220-240V, 1400-1600W, 50/60H 
 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό όπως σε νιπτήρες, 

νεροχύτες ή άλλα μέρη με νερό. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς 
επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να μην 

χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στο μπάνιο. Για 
επιπλέον προστασία προτείνουμε να τη χρησιμοποιήσετε σε ηλεκτρικό κύκλωμα με 
ρελέ διαφυγής με απώλεια το πολύ 30mA. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό. Συνδέετε το καλώδιο σε πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (~) μόνο. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας συμφωνεί με 
την τάση που αναγράφεται στην αντίστοιχη ένδειξη επάνω στη συσκευή. Η συσκευή 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βρεγμένα χέρια ούτε να βυθίζεται μέσα σε νερό, 
να μένει κάτω από τρεχούμενο νερό ή να βραχεί (π.χ., να πιτσιλιστεί). Αποσυνδέετε τη 
συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε 
συσκευή που  ζεσταίνεται πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες, όταν είναι καυτή ή όταν 
είναι στην πρίζα. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να προσέξετε ώστε να μη 
μπουν μαλλιά μέσα στα ανοίγματα της συσκευής. 
Σημείωση: χρησιμοποιείτε μόνο σε μαλλιά που έχουν στραγγίξει με πετσέτα. 
Προστασία υπερθέρμανσης 
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με θερμοστάτη ο οποίος θα τη σβήσει αν 
υπερθερμανθεί λόγω μπλοκαρισμένων ανοιγμάτων αέρα. Εφόσον η συσκευή παράγει 
μόνο κρύο αέρα, σβήστε την και αφήστε να κρυώσει. Όταν κρυώσει ο θερμοστάτης θα 
επανέλθει και η χρήση θα μπορεί να συνεχιστεί. Κατά τη χρήση μη μπλοκάρετε τα 
ανοίγματα αέρα. Καθαρίζετε συχνά το καπάκι εισόδου αέρα προκειμένου η συσκευή 
να δουλεύει σωστά. Κατά τη χρήση θα ζεσταθούν οι έξοδοι αέρα. Αποφύγετε την 
επαφή με την έξοδο αέρα ή τα εξαρτήματα που βρίσκονται εκεί. 
Φύλαξη 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ αποσυνδέστε το καλώδιο. Μην αγγίζετε 
τους ακροδέκτες του φις καθώς μπορεί να υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο στο 
κύκλωμα της συσκευής, ακόμη και αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο από την 
πρίζα. 
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 σιγά-σιγά 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. Ελέγχετε το καλώδιο συχνά για τυχόν φθορές, ειδικά στις άκρες 
του και το φις. 
Μη στρέφετε το ζεστό αέρα προς τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές. 
Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ για άλλο σκοπό πέρα από το στέγνωμα και το 
χτένισμα μαλλιών. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Τοποθετείστε το φις σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. 
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή επιλέγοντας την επιθυμητή ρύθμιση. 



 Η ροή και η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής: 
Ταχύτητα και ρύθμιση θερμοκρασίας 
— Υψηλή ταχύτητα και υψηλή θερμοκρασία 
— Χαμηλή ταχύτητα και μέση θερμοκρασία 
— OFF 

Όταν δώσετε ένα συγκεκριμένο στυλ στα μαλλιά σας, πατήστε το πλήκτρο κρύου 
αέρα για να φτιάξετε τα μαλλιά σας με τη ροή κρύου αέρα. Μην αφήνετε η ροή του 
αέρα να είναι σε ένα σημείο για πολλή ώρα και φροντίστε τα μαλλιά σας να είναι σε 
διαρκή κίνηση για να αποφύγετε το τραυματισμό τους. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 Απενεργοποιήστε το σεσουάρ και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος. 
 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό και νωπό ύφασμα. 
 Αφαιρέστε το στόμιο και πλύντε σε ζεστό σαπουνόνερο. 
 Μη χρησιμοποιείτε χημικά και σκληρά καθαριστικά. 
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει με καθαρό στεγνό ύφασμα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       
          Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά 
υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε 

ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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