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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ STYLOOM 

2 ΣΕ 1: 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΤΕΝΙΣΜΑ 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Αριθμός μοντέλου: 5250 
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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη βούρτσα μαλλιών Styloom 2 σε 1: 

πιστολάκι μαλλιών και ηλεκτρική βούρτσα χτενίσματος. 

Τώρα μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας και να δημιουργήσετε το χτένισμα 

που επιθυμείτε άμεσα και χωρίς φθορές. Τρεις ρυθμίσεις θερμότητας 

προσφέρουν ακρίβεια στο χτένισμά σας με βάση τον τύπο και το μήκος των 

μαλλιών σας και εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα σε κάθε χρήση. 

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας και σημαντικές υποδείξεις για 

τη χρήση και τη φροντίδα της νέας βούρτσας μαλλιών σας. 

 

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x ηλεκτρική βούρτσα μαλλιών 

1 x εγχειρίδιο οδηγιών 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Τεχνολογία τουρμαλίνης αρνητικών ιόντων για υγιέστερα μαλλιά 

• Εξαιρετικά ελαφριά σχεδίαση 

• Αθόρυβος και ισχυρός κινητήρας ισχύος 1000 watt 

• 60 % λιγότερος χρόνος στεγνώματος 

• 3 ταχύτητες στεγνώματος 

• Κεραμική πλάκα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Υλικό: ABS, κεραμικό 

• Βάρος: 0,60 kg 

• Τάση: 110 V-240 V 

• Ισχύς: 1000 W 

• Μήκος καλωδίου: 160 cm 

 



3 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

Για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 

προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση. Κρατήστε αυτό το 

εγχειρίδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να το συμβουλευθείτε στο μέλλον. 

- Η βούρτσα και οι τρίχες θα είναι ζεστές, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΕΝΟΣΩ Η 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν 

βρίσκεται στην πρίζα. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή 

χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με συγκεκριμένες 

αναπηρίες. 

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο οπτικός έλεγχος αποκαλύπτει πως 

κάποιο τμήμα του έχει σπάσει ή υποστεί φθορά. 

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα ή 

το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, 

ελέγξτε πρώτα το βύσμα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός 

διακόπτης βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Μην ανοίγετε ή 

παραβιάζετε τη συσκευή. Αξιοποιείστε την πολιτική αντικατάστασης για 

να παραλάβετε ένα νέο προϊόν.  

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλο υγρό. 

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους όπου 

συγκεντρώνεται νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Μη 

χρησιμοποιείτε όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα.  

- Ποτέ μην προσπαθείτε να ανακτήσετε μία ηλεκτρική συσκευή που έχει 

βυθιστεί σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στοιχείο. Απενεργοποιήστε 

την παροχή ρεύματος μέσω του κεντρικού διακόπτη και, στη συνέχεια, 

αποσυνδέστε τη συσκευή.  

- Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα κοντά σε δοχεία αερολύματος, 

προϊόντα ψεκασμού ή άλλα προϊόντα περιποίησης. 

- Προσέχετε πάντα να μην έρχεστε σε επαφή με τα καυτά μέρη της 

συσκευής κατά τη χρήση. 

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν 

της προβλεπόμενης χρήση.  

- Μη χρησιμοποιείτε μετατροπέα τάσης. 
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- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή 

συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και έχει 

κρυώσει εντελώς. 

- Οι ηλεκτρικές συσκευές μας διαθέτουν ενσωματωμένο διακόπτη 

κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI). Σε περίπτωση που δεν 

καταφέρνετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ελέγξτε τόσο το 

κουμπί επαναφοράς GFCI όσο και το φις DFCI εφόσον αυτό είναι 

απαραίτητο.  

- ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε χωρίς το πίσω φίλτρο.  

- ΠΟΤΕ μην φράζετε το άνοιγμα αέρα της συσκευής ή μην τοποθετείτε τη 

συσκευή κοντά ή πάνω σε μαλακή επιφάνεια που ενδέχεται να φράξει 

τα ανοίγματα.  

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή που έχει παραμείνει σε 

εξωτερικό χώρο ή βυθιστεί σε νερό. 

- Ποτέ μην κατευθύνετε ζεστό αέρα απευθείας στα μάτια σας. 

- Εάν η βούρτσα στεγνώματος είναι εξοπλισμένη με εξαρτήματα, 

βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε ένα 

από τα εξαρτήματα.  

- 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. 
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ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

1. Κορυφή ασφαλείας  

2. Μη αποσπώμενη κεφαλή 

βούρτσας 

3. Καινοτόμοι αεραγωγοί 

4. Ελαφρύς εργονομικός 

σχεδιασμός 

5. Ρύθμιση θερμότητας πολλαπλών 

βαθμίδων 

6. Περιστρεφόμενο καλώδιο 

επαγγελματικών προδιαγραφών 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τάση στην ενεργειακή ετικέτα 

για να βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί σε εκείνη του τοπικού σας δικτύου.  

• Η βούρτσα σας προσφέρει τρεις ρυθμίσεις ταχύτητας: χαμηλή, μεσαία 

και υψηλή. Συνίσταται η χρήση της ρύθμιση υψηλής ταχύτητας για 

γρήγορο στέγνωμα σε πλούσιο τύπο μαλλιών και της μεσαίας ρύθμισης 

για ακριβέστερο έλεγχο και λεπτομέρεια κατά το χτένισμα. Η χαμηλή 

ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος για να ολοκληρώσετε το 

styling των μαλλιών σας. 

• Κατά το στέγνωμα, ξεκινήστε από το πίσω μέρος του κεφαλιού και 

κινηθείτε προς το μπροστινό.  

• ΜΗ συγκεντρώνετε τη ροή αέρα στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  
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• ΠΡΟΣΟΧΗ: ξεκινήστε ρυθμίζοντας τη συσκευή στο χαμηλότερο επίπεδο 

λειτουργίας και αυξήστε σταδιακά ώσπου να βρείτε τη σωστή 

θερμοκρασία για το τριχωτό της κεφαλής σας. 

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών της πρώτης χρήσης, 

ενδέχεται να παραχθεί καπνός και μία ελαφριά οσμή.  

ΧΡΗΣΗ: 

1. Στεγνώστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα. 

2. Διαχωρίστε τα μαλλιά σε 

διαχειρίσιμα τμήματα 

χρησιμοποιώντας κλιπ μαλλιών. 

3. Για ομαλό στέγνωμα, 

τοποθετήστε τη συσκευή κοντά 

στις ρίζες και βουρτσίστε με 

κατεύθυνση προς τις άκρες. 

4. Για να αποφύγετε την 

υπερθέρμανση του προϊόντος, 

ξεκινήστε ρυθμίζοντας τη 

συσκευή στο χαμηλότερο 

επίπεδο λειτουργίας και αυξήστε σταδιακά ώσπου να βρείτε τη σωστή 

θερμοκρασία για το τριχωτό της κεφαλής σας. 

5. Για καλύτερη υγιεινή, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε καθαρά 

μαλλιά. 

6. Μην ξεπλένετε ποτέ τη βούρτσα με νερό.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ STYLING: 

Για γρηγορότερο στέγνωμα: στεγνώστε τα μαλλιά σας γρήγορα με μια πετσέτα 

και μετά χτενίστε τα βρεγμένα μαλλιά με μια χτένα για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Για ευκολότερο styling: Διαχωρίστε τα μαλλιά σε διαχειρίσιμα τμήματα 

χρησιμοποιώντας κλιπ μαλλιών. 

Για να δώσετε όγκο στα μαλλιά σας: κρατήστε τη βούρτσα κοντά στη ρίζα και 

κατευθύνετε προς τις άκρες πραγματοποιώντας κυκλικές κινήσεις. 

Για λεία και ίσια αποτελέσματα: βουρτσίστε απαλά προς τις άκρες. 

Για χτενίσματα με μπούκλες στις άκρες: τοποθετήστε τη βούρτσα μαλλιών 

ΚΑΤΩ από τις άκρες των μαλλιών σας και κρατήστε τη σταθερή για 2 έως 3 

δευτερόλεπτα πριν την περιστρέψετε 
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Μπούκλες προς τα έξω: τοποθετήστε τη βούρτσα πάνω από τις άκρες των 

μαλλιών και κρατήστε για 2 έως 3 δευτερόλεπτα πριν περιστρέψετε τη βούρτσα 

με κατεύθυνση προς τα έξω. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 

• Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή και αφήνετέ τη να κρυώσει πριν 

ξεκινήσετε την οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού. 

• Ελέγχετε περιοδικά τον αεραγωγό και το φίλτρο στο πίσω μέρος της 

βούρτσας και αφαιρείτε τα υπολείμματα που ενδέχεται να έχουν 

συσσωρευτεί. Η συγκέντρωση υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει 

μείωση της ροής του αέρα και να ζημιώσει τη βούρτσα.  

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα προϊόντα για να καθαρίσετε το 

προϊόν: 

προϊόντα με βάση τη βενζίνη ή το αλκοόλ ή άλλες εύφλεκτες χημικές 

ουσίες. 

• ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθότι υπάρχει ο 

κίνδυνος πρόκλησης φθοράς στο καλώδιο. 

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προστατέψτε τα μαλλιά σας από την υπερβολική θερμότητα! Σας 
συνιστούμε την εφαρμογή ενός σπρέι θεμοπροστασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη 
βούρτσα Styloom στα μαλλιά σας, προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο 
πρόκλησης φθοράς εξαιτίας της θερμότητας της συσκευής, να μειώσετε τα 
σπασίματα και να προσδώσετε ακόμα μεγαλύτερη λάμψη. 
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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. 


