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Ασύρματο αυτόματο σίδερο μαλλιών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Αυτό το ασύρματο σίδερο για μπούκλες δεν έχει περιορισμούς με καλώδια και 
μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε γοητευτικές μπούκλες οπουδήποτε με το 

πάτημα ενός κουμπιού! 

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες 
λειτουργίας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε 

το προϊόν.

Προμηθευτής: HS plus d.o.o                                                     Χώρα προέλευσης: Κίνα



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Ασύρματο αυτόματο σίδερο μαλλιών 
2 x Κλιπ μαλλιών
1 x Χτένα μαλλιών
1 x Καλώδιο φόρτισης USB
1 x Θήκη αποθήκευσης 
1 x Εγχειρίδιο χρήστη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ονομαστική τάση: DC 5 V
Ισχύς: 34 W
Χωρητικότητα μπαταρίας 5200 mAh, 3,6 V
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 
Χρόνος φόρτισης: 3,5 - 4 ώρες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

∑ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με 
ανεπαρκή σωματική, αισθητηριακή, διανοητική, εμπειρία ή γνώσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), παρά μόνο υπό την επίβλεψη ή την 
καθοδήγηση ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα 
παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την 
ηλεκτρική συσκευή. 

∑ Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
∑ Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
∑ Εάν το καλώδιο μεταφοράς USB είναι κατεστραμμένο, μην το 

χρησιμοποιήσετε. Αντικαταστήστε το με καινούργιο. 
∑ Κατά τη χρήση, εάν το προϊόν παρουσιάσει καπνό ή σπινθήρες, 

απενεργοποιήστε το ρεύμα το συντομότερο δυνατό και ειδοποιήστε 
αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 

∑ Αφού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, μην αγγίζετε με το χέρι τη 
θερμαινόμενη πλάκα, για να μην προκαλέσετε εγκαύματα. 

∑ Όταν δεν χρησιμοποιείται, φροντίστε να το αποσυνδέετε από το ρεύμα. 
∑ Αυτό το προϊόν παρέχει κυρίως προσωπική οικιακή χρήση και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό εργαλείο. Εάν χρησιμοποιείται σε 
επιχείρηση, μπορείτε να έχετε ένα έτος δωρεάν ανταλλακτικά. 

∑ Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην πλησιάζετε την μπανιέρα, τον νιπτήρα και άλλα δοχεία όταν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην στάζετε στη συσκευή νερό ή 
άλλα υγρά. Εάν κατά λάθος πέσει σε νερό, μην αγγίξετε απευθείας 
με τα χέρια σας, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία. 

ΜΕΡΗ

1. Στοιχείο θέρμανσης με κεραμική επίστρωση
2. Θάλαμος για μπούκλες
3. Κουμπί έναρξης
4. Κατεύθυνση μπούκλας
5. Θερμοκρασία
6. Ένδειξη μπαταρίας
7. Χρόνος
8. Κουμπί ρύθμισης
9. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(ρύθμιση/επιβεβαίωση)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Πριν από τη φόρτιση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε 
το καλώδιο φόρτισης.
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης USB στο κάτω μέρος της 

συσκευής και το άλλο άκρο μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή, το 
τροφοδοτικό κινητού, την θύρα USB του μετασχηματιστή για φόρτιση. 
*Λάβετε υπόψη ότι εάν φορτίζετε με μετασχηματιστή USB, μη 
χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή με προδιαγραφές εξόδου μεγαλύτερες 
από DC 5V.

2. Κατά τη φόρτιση, το σύμβολο της μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει 
στην οθόνη LCD, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζει. 



3. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες, και έπειτα το σύμβολο της 
μπαταρίας θα δείχνει την πλήρη κατάσταση. Μετά την πλήρη φόρτιση, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 50 λεπτά. 
*Δώστε προσοχή στον χρόνο φόρτισης ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή 
από την πρίζα και να αποφύγετε την υπερφόρτιση για να μην επηρεαστεί 
η κανονική διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης. Όσο η συσκευή φορτίζει, μην την ενεργοποιείτε για να μην 
προκληθεί ζημιά στον φορτιστή ή στην μπαταρία. 

Σημείωση: Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
φορτίζετε μία φορά κάθε δύο μήνες για να εξασφαλίσετε την κανονική 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον 
διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί 
ρύθμισης, η τιμή της θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει. Τώρα, πατήστε το πλήκτρο 
ρύθμισης για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (η θερμοκρασία μπορεί 
να ρυθμιστεί από 150°C έως 200°C).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΚΛΩΝ: Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το 
κουμπί ρύθμισης δύο φορές, η κατεύθυνση μπουκλών αριστερά/δεξιά θα 
αναβοσβήνει. Τώρα, πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης για να επιλέξετε την 
κατεύθυνση των μπουκλών (L για αριστερή περιέλιξη / R για δεξιά περιέλιξη 
μαλλιών). 

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ °C ΚΑΙ °F: Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το 
πλήκτρο ρύθμισης τρεις φορές και η μονάδα θερμοκρασίας °C θα αναβοσβήσει 
και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης για να επιλέξετε την ένδειξη 
Κελσίου °C ή Φαρενάιτ (°F). 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Στην κατάσταση 
ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί ρύθμισης τέσσερις φορές και τα 
δευτερόλεπτα θέρμανσης θα αναβοσβήνουν. Τώρα, πατήστε το πλήκτρο 
ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό αριθμό δευτερολέπτων (τα 
δευτερόλεπτα θέρμανσης μπορούν να ρυθμιστούν σε 8/10/12/14/18).



ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη χρήση, συνιστάται να χτενίσετε όλα τα μαλλιά για να μειώσετε τους 
κόμπους.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη LED θα ανάψει. 
2. Η ένδειξη θέρμανσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η 
συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται αυτόματα στην 
προεπιλεγμένη θερμοκρασία (150°C). 
3. Μετά από περίπου 1 λεπτό θα ακούσετε ένα ηχητικό 
σήμα και η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει συνεχώς. Αυτό 
δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της συσκευής 

σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
Ρύθμιση θερμοκρασίας: 150°C - 200°C
Δευτερόλεπτα θέρμανσης: 8, 10, 12, 14,16,18 

Λεπτά, βαμμένα ή 
κατεστραμμένα μαλλιά

Κανονικά και 
υγιή μαλλιά

Έντονες ή φυσικές
μπούκλες

8 s/10 s: Ελαφρές 
μπούκλες

12 s/14 s: Απαλές 
μπούκλες

16 s/18 s: Έντονες 
μπούκλες



4. Χωρίστε μερικά μαλλιά και τοποθετήστε τα στο αυλάκι σχήματος U. 
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο (μην αφήσετε) το κουμπί START. Θα 

αρχίσει να τυλίγει αυτόματα τα μαλλιά μέσα στον σωλήνα θέρμανσης. 
6. Θα ακούσετε ηχητικά σήματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Αφήστε 

το κουμπί START μετά το τέλος του ηχητικού σήματος. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τη χρήση, φροντίστε να απενεργοποιείτε πάντα τον διακόπτη λειτουργίας 
και περιμένετε να κρυώσει η θερμαινόμενη πλάκα πριν αποθηκεύσετε τη 
συσκευή. 

Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, 
απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο με νερό ή άλλα υγρά για την αποφυγή 

βραχυκυκλωμάτων.

∑ Το σώμα δεν είναι αδιάβροχο. Κατά τον καθαρισμό, το εξωτερικό της 
συσκευής μπορεί να σκουπιστεί με ένα πανί.  

∑ Όταν σκουπίζετε το εσωτερικό στικ, πρέπει να το αποσυνδέσετε τη 
συσκευή από την πρίζα. Όταν η συσκευή κρυώσει, χρησιμοποιήστε 
βαμβάκι και λίγο οινόπνευμα για να τη σκουπίσετε. 

∑ Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή στην τσάντα που 
περιλαμβάνεται. 

∑ Να φυλάσσεται μακριά από 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 το 
προϊόν 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.


