
CRIMMASTER

Αυτόματη τοστιέρα μαλλιών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Αυτή η αυτόματη περιστρεφόμενη τοστιέρα μαλλιών κάνει τα μαλλιά τοστιέρα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. 

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

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Τοστιέρα μαλλιών
1 x Εγχειρίδιο χρήστη



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 110-240 V, 50/60 Hz
Ισχύς: 36 W
Υλικό: ABS
Εφαρμόζεται σε μαλλιά: Στεγνά 

Επίπεδο θερμότητας: 2 επίπεδα, 
190℃, 210℃
Χρόνος θέρμανσης: 5 λεπτά 
Μήκος καλωδίου: 1,8 μ
Κατηγορία προστασίας: κλάση II

Ιδανικό για τοστιέρα ή για να προσθέσει όγκο 
στις ρίζες.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία μπουκλών και όγκου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

∑ Πριν συνδέσετε το προϊόν σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που 
αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης αντιστοιχεί με την τάση στην πρίζα.

∑ Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ρεύμα AC και σε πρίζα με επαφή γείωσης. 
Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες, μην το διπλώνετε και 
μην το κρεμάτε! Κρατήστε το καλώδιο και τη συσκευή μακριά από ζεστές και 
υγρές περιοχές!

∑ Το κύριο καλώδιο αυτής της συσκευής δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν 
το καλώδιο του βύσματος είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, η συσκευή
πρέπει να απορριφθεί. 

∑ Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
- Το καλώδιο σύνδεσης είναι κατεστραμμένο.
- Η συσκευή παρουσιάζει εμφανή ζημιά.
- Η συσκευή έχει πέσει.

∑ Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 
∑ Το κύριο καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστά εξαρτήματα της 

συσκευής και δεν πρέπει ποτέ να κινείται μεταξύ των θερμαινόμενων πλακών. 
∑ Εισάγετε το κύριο βύσμα καλωδίου στην παροχή ρεύματος μόνο όταν η 

συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 
∑ Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό. Επίσης, δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά επειδή οι πλάκες 
ισιώματος φτάνουν σε θερμοκρασία περίπου 230°C!



∑ Ποτέ μην καλύπτετε τις πλάκες θέρμανσης με κανένα αντικείμενο.
∑ Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να ενεργοποιείται όταν οι πλάκες είναι 

κλειστές. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανοιχτή. 
∑ Αφαιρέστε το φις από το τροφοδοτικό:

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά
- Πριν τον καθαρισμό
- Μετά από κάθε χρήση

∑ Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση ή εάν 
προκύψουν σφάλματα κατά τη λειτουργία.

∑ Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
∑ Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο σε ενήλικες. Αποθηκεύστε το 

προϊόν σωστά μετά τη χρήση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά για να 
αποφύγετε τραυματισμό.

∑ Προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάσετε 
μόνοι σας το προϊόν ή οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ της και μην την 
τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Για όλες τις επισκευές, 
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Παραβιάζοντας το 
προϊόν κινδυνεύετε να ακυρώσετε τα νομικά σας δικαιώματα που απορρέουν
από μη ικανοποιητική απόδοση ή εγγύηση ποιότητας.

∑ Οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή πρέπει να εκτελείται από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

∑ Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. 

Προσοχή: 

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τις πλάκες θέρμανσης και τα ζεστά εξαρτήματα 
της συσκευής. 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, στο μπάνιο ή στο 

ντους ή με γεμάτο νιπτήρα. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αφαιρέστε το κύριο 
καλώδιο από την πρίζα.

Κίνδυνος εγκαυμάτων με σπρέι μαλλιών!
Το σπρέι μαλλιών μπορεί να προκαλέσει κάψιμο όταν η ουσία έρθει σε επαφή 

με τις πλάκες θέρμανσης.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Θερμαντική πλάκα 5. Κάλυμμα μεντεσέ
2. Κάλυμμα LED 6. Διακόπτης / ρύθμιση 

θερμοκρασίας
3. ΚΛΕΙΔΩΜΑ 7. Θερμαντική πλάκα
4. Καλώδιο τροφοδοσίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας 
τον διακόπτη. Η κόκκινη ένδειξη πρέπει να ανάψει. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία ανάμεσα σε 190°C και 230°C. 
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία (ανάλογα με τα μαλλιά σας) από τον ρυθμιστή 
ελέγχου θερμοκρασίας. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει και θα σταματήσει 
όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.



Προειδοποίηση: η λανθασμένη επιλογή θερμοκρασίας ή η ακατάλληλη χρήση της 
συσκευής θέτει τα μαλλιά σας σε κίνδυνο ή ακόμα και σε έγκαυμα. 
Σημείωση: η υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας επιτυγχάνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, η 
μείωση της ρύθμισης θερμοκρασίας εφαρμόζεται πιο αργά. 

Συμβουλή: επιλέγετε πάντα τη ρύθμιση χαμηλότερης θερμοκρασίας (190°C ) όταν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά. 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ 

1.
Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρότερα τμήματα. 
Τοποθετήστε ένα τμήμα μαλλιών μεταξύ των 
περιστρεφόμενων κυλίνδρων έτσι ώστε να 
ξεκινήσετε από τη ρίζα και να κινηθείτε προς 
τις άκρες των μαλλιών.

2.
Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι θα ενεργοποιηθούν όταν πιέζετε την 
τοστιέρα. Είναι σημαντικό οι κύλινδροι να περιστρέφονται προς τα 
κάτω. Μην τραβάτε τη συσκευή. 

3.
Το Crimmaster θα τραβήξει αυτόματα τα μαλλιά σας μεταξύ των 
περιστρεφόμενων κυλίνδρων, αλλά σας συνιστούμε να το 
καθοδηγείτε απαλά και αργά για να επιτύχετε ακόμη καλύτερα 
αποτελέσματα.



ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Χωρίστε τα μαλλιά σε τμήματα
2. Πατήστε τα μαλλιά για 5-8 δευτερόλεπτα 
3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος και περιμένετε να 
κρυώσει η συσκευή. Κλείστε το κλείδωμα στην άκρη της συσκευής για να κλείσει για 

εύκολη αποθήκευση.

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.


