
Κεραμικό σίδερο ισιώματος μαλλιών 

TOURMALINE 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Αγαπητοί πελάτες, 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κεραμικό σίδερο ισιώματος μαλλιών TOURMALINE. Το 
ίσιωμα των μαλλιών σας μόλις έγινε ευκολότερο από ποτέ. Αυτό το επαναστατικό σίδερο κάνει τα 

μαλλιά σας ίσια, μεταξένια και απαλά μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Είναι σχεδιασμένο για να 
μειώνει δραματικά τον στατικό ηλεκτρισμό, ενώ η κεραμική επίστρωση προστατεύει τα μαλλιά 

σας από τη φθορά και το σπάσιμο. Διατηρεί τη θερμότητα εκεί ακριβώς που πρέπει και σας 
παρέχει χτενίσματα ποιότητας κομμωτηρίου σε χρόνο μηδέν! 

 

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. 

Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε σωστή και ασφαλή 

χρήση της νέας σας συσκευής ισιώματος μαλλιών. 

 

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 

1 Κεραμικό σίδερο ισιώματος μαλλιών 

1 Εγχειρίδιο Χρήστη 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση: AC 220 V 

Συχνότητα: 50 Hz 

Ισχύς: 30 W-60 W 

Εύρος θερμοκρασίας: 170° C - 240° C 

Χρόνος θέρμανσης: 30” 

Μήκος καλωδίου: 200 εκ 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση ασφαλείας από τη μπανιέρα, τον νιπτήρα και 
κάθε άλλο σημείο με υψηλή συγκέντρωση νερού.  

2. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το 
προϊόν έχουν υποστεί φθορές. Εφόσον κάτι τέτοιο προκύψει, προς αποφυγή κινδύνων η 
συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε για 
αντικατάσταση ή για να επισκευαστεί από επαγγελματία. 

3. Αποφεύγετε να πλησιάζετε τις ζεστές πλάκες στο δέρμα σας όταν η συσκευή βρίσκεται 
σε λειτουργία. 

4. Μην ξύνετε τις κεραμικές πλάκες. 
5. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. 
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμότητα και 

κρατήστε τη μακριά από μέρη όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
7. Όταν η συσκευή κρυώσει, τοποθετήστε τη ξανά στο κουτί και αποθηκεύστε σε ξηρό 

μέρος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 
8. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές δεξιότητες, έλλειψη εμπειρίας ή / και ανεπαρκή 
γνώση, εκτός εάν αυτά τα άτομα εποπτεύονται από κάποιον υπεύθυνο για την 
ασφάλεια τους που τους παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της 
συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Οι εργασίες καθαρισμού και 
συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά παρά μόνο αν επιβλέπονται από 
κάποιον ενήλικα. 

9. Μην αφήνετε ποτέ το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται στην πρίζα. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή όταν το σίδερο χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή για το 
ίσιωμα των μαλλιών ενός παιδιού. 

10. Μην τραβάτε, μπερδεύετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σίδερο.  
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μπλεγμένο, λυγισμένο 

ή άλλως κατεστραμμένο. 
12. Αυτή η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται όταν δεν 

χρησιμοποιείται ή κατά τον καθαρισμό. 
13. Κρατήστε το καλώδιο και τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.  
14. Κατά τη χρήση, τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή στον ειδικό, ανθεκτικό στη θερμότητα 

τάπητα προκειμένου να προστατεύσετε τις επιφάνειες εργασίας του σπιτιού σας. 
15. Σε περίπτωση βλάβης και / ή ζημιάς, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι 

σας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν απορρίπτεται σωστά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
16. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη μη 

συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό της 
συσκευής. 

17. Διατηρείτε τις πλάκες καθαρές.  
18. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τεχνητά μαλλιά.  
19. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, το πρόσωπο και τον λαιμό. Κίνδυνος εγκαυμάτων! 
20. Μην εφαρμόζετε προϊόντα χτενίσματος απευθείας στη συσκευή. Μην ψεκάζετε 

απευθείας με νερό ή οποιοδήποτε σπρέι. 
21. Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Κρατήστε τις πλάκες μακριά από επιφάνειες 

που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμότητα, καθώς και μακριά από ρούχα, χαρτί ή άλλα 
εύφλεκτα υλικά. Μην καλύπτετε ποτέ τις πλάκες θερμότητας. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. Οπή εξαερισμού 

2. Τελείωμα ασφαλείας 

3. Θερμαινόμενη πλάκα 

 

4. Ρύθμιση θερμοκρασίας 4 βαθμίδων 

5. Λαβή ψαλιδιού 

6. Διακόπτης ισχύος / ρύθμιση θερμοκρασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην 

ετικέτα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών της πρώτης χρήσης, ενδέχεται να 
παραχθεί καπνός και μία ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει 
σύντομα. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν απομακρυνθεί πριν από τη χρήση.  

2. Στεγνώστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και χτενίστε τα έως ότου ξεμπερδευτούν.  

3. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά. 

 

Σημείωση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το στέγνωμα των μαλλιών σας, παρά 

μόνο για να τα ισιώσετε. 

 

ΧΡΗΣΗ: 

 

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό.  

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν πατήσετε το 

κουμπί λειτουργίας για πρώτη φορά, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί στη ρύθμιση 

της υψηλότερης θερμοκρασίας - 230° C. 



3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε εύρος από 170° C 

έως 230° C (συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα προκειμένου να διευκολυνθείτε στην 

επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης). Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας 

συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί λειτουργίας. Με κάθε επανάληψη η θερμοκρασία θα 

μειώνεται. Με την πέμπτη επανάληψη η συσκευή απενεργοποιείται. 

 
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 
Πρώτο πάτημα: η συσκευή ενεργοποιείται στους 230° C 
Δεύτερο πάτημα: η συσκευή ρυθμίζεται στους 210 ° C 
Τρίτο πάτημα: η συσκευή ρυθμίζεται στους 190° C 
Τέταρτο πάτημα: η συσκευή ρυθμίζεται στους 170° C 
Πέμπτο πάτημα: η συσκευή απενεργοποιείται. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 4 ΒΑΘΜΙΔΩΝ: Η δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας για 

διαφορετικούς τύπους μαλλιών εγγυάται την κάλυψη ποικίλων απαιτήσεων και μειώνει 

την επιβάρυνση των μαλλιών σας. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Η συσκευή θερμαίνεται γρήγορα. Εντός ολίγων δευτερολέπτων η θερμοκρασία θα 

ανέλθει στους 100° C. 

5. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.  

6. Το ίσιωμα των μαλλιών πρέπει να γίνεται από τη ρίζα έως τις άκρες. Χωρίστε μία μικρή 

τούφα μαλλιών (πλάτους περίπου 5 εκατοστών και πάχους περίπου 5 χιλιοστών) και 

τοποθετήστε τη ανάμεσα στις πλάκες. Ενώστε τις πλάκες και ασκήστε πίεση. Σύρετε τις 

πλάκες απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες.  

Σημείωση: οι πλάκες αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. 

Βεβαιωθείτε ότι παραμένουν μακριά από το τριχωτό της κεφαλής και το δέρμα για 

την αποφυγή πρόκλησης εγκαυμάτων.  

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα μαλλιά, αφήνοντας χρόνο για να κρυώσουν πριν 

χτενίσετε ή βουρτσίζετε.  

8. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το μεταλλικό μέρος της συσκευής μακριά από το δέρμα σας, προς αποφυγή 

εγκαυμάτων. Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να ισιώσετε εντελώς τα μαλλιά σας. Όταν ισιώνετε 

μια τούφα, χρησιμοποιήστε μια λεπτή, οδοντωτή χτένα την οποία θα τοποθετείτε μόλις μερικά 

1 Ενδείξεις διακόπτη ισχύος 

2 Για πλούσιο και δυνατό τύπο μαλλιών 

3 Για πυκνά και θαμνώδη μαλλιά 

4 Για λεπτά και μαλακά μαλλιά 

5 Για ταλαιπωρημένα μαλλιά 



εκατοστά κάτω από τη συσκευή καθώς την κατευθύνετε από τις ρίζες προς τις άκρες. Βεβαιωθείτε 

ότι τα μαλλιά σας είναι καθαρά, στεγνά και χτενισμένα πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο. 

Χρησιμοποιήστε ένα serum θερμικής προστασίας ή άλλο θερμοπροστατευτικό μαλλιών ενώ τα 

μαλλιά σας είναι ακόμη βρεγμένα. 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν 

ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.  

• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή σκληρά σφουγγάρια. Μη χρησιμοποιείτε 

οινόπνευμα ή διαλύματα.  

• Σκουπίστε το κύριο μέρος της συσκευής και τις κεραμικές πλάκες με ένα ελαφρώς υγρό και 

μαλακό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί.  

• Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.    

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ  ΛΥΣΗ 

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται 

Μη ενεργοποίηση συσκευής Πατήστε το κουμπί για 1 
δευτερόλεπτο για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή 

Το βύσμα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά στην 
πρίζα 

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα 
βρίσκεται σωστά 
τοποθετημένο στην πρίζα του 
τοίχου. 

Η πρίζα τοίχου δε λειτουργεί Συνδέστε τη συσκευή με μία 
πρίζα που λειτουργεί σωστά 

Το καλώδιο τροφοδοσίας 
ενδέχεται να έχει υποστεί 
ζημιά. 

Για την ασφάλειά σας, το 
καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει 
να αντικαθίσταται από 
εξουσιοδοτημένη τεχνική 
εταιρεία ή από εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

Κατά τη χρήση παράγεται 
καπνός από τα μαλλιά ή τη 
συσκευή 

Έχετε χρησιμοποιήσει 
προϊόντα χτενίσματος (για 
παράδειγμα, αφρό, σπρέι ή 
gel χτενίσματος). 

Αυτό είναι φυσιολογικό εάν 
χρησιμοποιείτε προϊόντα 
χτενίσματος. Μη 
χρησιμοποιείτε προϊόντα που 
δεν είναι κατάλληλα για 
χρήση με συσκευές υψηλής 
θερμοκρασίας. Μην 
χρησιμοποιείτε gel ή κερί 
χτενίσματος. Χρησιμοποιήστε 
μόνο προϊόντα styling που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
το συγκεκριμένο σκοπό. 



Τα αποτελέσματα δεν είναι 
τα αναμενόμενα 

Η τούφα που τοποθετήσατε 
ανάμεσα στις πλάκες είναι 
πολύ μεγάλη 

Βεβαιωθείτε ότι οι τούφες 
των μαλλιών που 
τοποθετείτε ανάμεσα στις 
πλάκες δεν ξεπερνούν τα 5 
εκατοστά σε πλάτος και 5 
χιλιοστά σε πάχος 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και να έχει κρυώσει 

εντελώς πριν από την αποθήκευση. Μην ασκείτε πίεση στο σημείο εισόδου του καλωδίου στη 

μονάδα. Κατά την αποθήκευση, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαλαρό, να μην 

περιστρέφεται και να μη διπλώνεται. Η συσκευή φυλάσσεται σε ασφαλές, ξηρό μέρος, στο οποίο 

δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.  

 

 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί 

με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή 

πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 

επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 

χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 

από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 

και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


