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Μοντέλο: HDH-1141 
Εγχειρίδιο χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

   

 

1. Σχάρα εξόδου αέρα 
2. Σχάρα εισόδου αέρα 
3. Ακροφύσιο 
4. Πλήκτρο ρυπής κρύου αέρα  
5. Διακόπτης Α 
6. Διακόπτης Β 
7. Χειρολαβή 
8. Στήριγμα κρεμάσματος 
9. Καλώδιο τροφοδοσίας 
10.  Φυσούνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μοντέλο:            HDH-1141 
Tάση:              220V 
Συχνότητα:         50Hz 
 
 
Οδηγίες χρήσης 
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Και φυλάξτε τις για 
να αποφύγετε λανθασμένη ή και επικίνδυνη χρήση. 
 
Σημαντικές οδηγίες 
1. Το βύσμα αυτής της συσκευής πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα της οποίας η τάση 
θα αντιστοιχεί με αυτήν που αναγράφεται στη μονάδα. 
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή 
άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.  
            Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο 
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άλλα άτομα χωρίς βοήθεια ή 
επίβλεψη εάν οι σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητές τους εμποδίζουν τη χρήση 
τους με ασφάλεια. 
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή 
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να 
αποφευχθεί κίνδυνος  
5. Μην εμποδίζετε τις σχάρες αέρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.. 
6. Αυτή η συσκευή διαθέτει θερμικό διακόπτη. Αν η είσοδος ή η έξοδος του αέρα είναι 
μπλοκαρισμένη κατά τη διάρκεια του χρόνου χρήσης, το τμήμα θέρμανσης δεν λειτουργεί και θα 
είναι λειτουργεί μόνο με ροή ψυχρού αέρα. Επιλέξτε το διακόπτη λειτουργίας   "      "  
<απενεργοποίηση> και ανάψτε το ξανά μετά από 5 λεπτά. 
7. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή για πάνω 
από 15 λεπτά. Αφήστε την να κρυώσει εάν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
8. Για να αποφύγετε την καταστροφή των μαλλιών, κρατήστε αυτή τη συσκευή σε απόσταση 
από τα μαλλιά και επιλέξτε τη σωστή ισχύ και θερμότητα. 
9. Κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να βγει από την 
πρίζα. πιάστε το βύσμα και αποσυνδέστε το από την πρίζα, μην τραβάτε απο το καλώδιο. 
10. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 
11. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν το καλώδιο, το βύσμα ή το σώμα έχουν φέρουν 
σημάδια φθοράς. 
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να αιωρείται από το άκρο τραπεζιού ή και ντουλαπιού. 
13. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει την επιφάνεια οποιασδήποτε πηγής θερμότητας. 
14. Η οποιαδήποτε δυσλειτουργική συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο τεχνικό 
κέντρο. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλων ατυχημάτων σε 
περίπτωση χρήσης μη γνήσιων εξαρτημάτων.. 
 
Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης  
Μετά το πλύσιμο των μαλλιών, συνδέστε την παροχή ρεύματος και επιλέξτε το διακόπτη 
τροφοδοσίας. 
 
Φυσούνα 
Η ροή του αέρα που διαχέεται με τη βοήθεια της φυσούνας βοηθάει στην ευκολία της ξήρανσης 
και δίνει επιπλέον όγκο στα μαλλιά σας. Τα ειδικά «δάχτυλα» που κατευθύνουν τον αέρα στις 
ρίζες των μαλλιών δίνουν στα μαλλιά σας επιπλέον όγκο. 
 
 
Διακόπτης επιλογής ισχύος 
 
Διακόπτης αέρα :      ＝ Απενεργοποίηση 

＝ Χαμηλή ταχύτητα 
   ＝ Υψηλή ταχύτητα 



Διακόπτης θερμοκρασίας:           ＝ χαμηλή 
＝ μέση 
＝ υψηλή 

 
Λειτουργία ρυπής κρύου αέρα 
Αυτό το μοντέλο έχει λειτουργία παροχής κρύου αέρα για τη στερέωση των μαλλιών σας. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυπής κρύου αέρα (4) - αυτό θα σας βοηθήσει να 
διορθώσετε την τρίχα. 
 
Καθαρισμός 
1. Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση “       ”〈απενεργοποίηση〉και αποσυνδέστε τη 

συσκευή πριν την καθαρίσετε. 
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό πανί ή σφουγγάρι και διατηρήστε την 

μακριά από το νερό. 
3. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από νερό ή υγρό για να την πλύνετε.  
4. Η συσκευή πρέπει να κρυώσει πριν καθαριστεί και αποθηκευτεί 
 

 
 
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 
RoHS Directive 11/65/EU 
CE-marking Directive 93/68/EEC 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.amiridis-savvidis.gr 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
 
 

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε 
μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν 
νερό. 
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