
ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ MEGA STYLE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Mega Style! Αυτό το τριπλό ψαλίδι μαλλιών για 

μπούκλες είναι ένα μοναδικό εργαλείο ομορφιάς, Εύκολο στη χρήση και με βολικό κράτημα, το 
MEGA STYLE σας βοηθά να δημιουργήσετε χαλαρές, όμορφες, κυματιστές μπούκλες 

επαγγελματικού επιπέδου που διαρκούν όλη την ημέρα. Κατάλληλο για κάθε τύπο μαλλιών, 
κοντά ή μακριά, με χοντρή ή λεπτή τρίχα, τα αποτελέσματα είναι άψογα κάθε φορά. Διαθέτει δύο 
διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 170 °C ή 220 °C, ανάλογα με τις ανάγκες του χτενίσματός 

σας. Το ψαλίδι για μπούκλες Mega Style διαθέτει τεχνολογία αρνητικών ιόντων για απαλές, 
λαμπερές μπούκλες που δε φριζάρουν . 

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.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
1 x τριπλό ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες

1 x εγχειρίδιο χρήστη



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση: 110 V ~ 240 V 

Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz – 60 Hz
Ονομαστική ισχύς: 45 W

Εύρος θερμοκρασίας: 170° C - 220° C
Χρόνος θέρμανσης: 28 δευτερόλεπτα
Μήκος καλωδίου: 200 εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ειδικά όταν τα παιδιά είναι παρόντα, πρέπει να 
τηρούνται πάντα οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας: 

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το βύσμα. Δεν 
είναι ασφαλής η χρήση της συσκευής στην περίπτωση που 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 κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

2. Ποτέ μην φράζετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής. Μην αφήνετε το προϊόν σε μαλακή 
επιφάνεια, για παράδειγμα κρεβάτι ή καναπέ, όπου υπάρχει κίνδυνος να 
μπλοκαριστούν τα ανοίγματα αέρα. 

3. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης 
μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη. 

4. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση ασφαλείας από μπανιέρες, νιπτήρες και 
οποιοδήποτε άλλα σημείο με υψηλή συγκέντρωση νερού. Μην χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή κοντά σε νερό. 

5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το δέρμα ώστε να αποφεύγετε τον κίνδυνο 
πρόκλησης εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής ενόσω η τελευταία 
βρίσκεται σε λειτουργία. 

6. Μη φθείρετε τα κεραμικά μέρη.
7. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμότητα και 

κρατήστε τη μακριά από μέρη όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
9. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή 

όταν είναι ενεργοποιημένη. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την τοποθετήσετε 
ξανά στο κουτί. Μετά μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε ξηρό μέρος. Αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

10. 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 τα παιδιά. Οι εργασίες καθαρισμού και 
συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά παρά μόνο αν επιβλέπονται από 
κάποιον ενήλικα.

11. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται στην πρίζα. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή όταν το ψαλίδι για μπούκλες χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά 
ή από κάποιον ενήλικα για το φορμάρισμα παιδικών μαλλιών.

12. Προς αποφυγή πρόκλησης εγκαυμάτων, μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν τη συσκευή 
ενόσω είναι ζεστή. 

13. Μην τραβάτε, μπερδεύετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το ψαλίδι. 



14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μπλεγμένο, λυγισμένο 
ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.

15. Αυτή η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται όταν δεν 
χρησιμοποιείται ή κατά τον καθαρισμό.

16. Κρατήστε το καλώδιο και τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή σε υψηλή θερμοκρασία. 

17. Κατά τη χρήση, τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή στον ειδικό, ανθεκτικό στη θερμότητα 
τάπητα προκειμένου να προστατεύονται οι επιφάνειες εργασίας.

18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε βρεγμένα μαλλιά. 
19. 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.
20. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξαιτίας μη 

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

21. Διατηρείτε τις πλάκες καθαρές. 
22. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τεχνητά μαλλιά. 
23. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, το πρόσωπο και τον λαιμό. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
24. Τα προϊόντα χτενίσματος δεν πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας στη συσκευή. 

Αποφύγετε την απευθείας επαφή με τη συσκευή όταν ψεκάζετε τα μαλλιά σας με νερό 
ή οποιοδήποτε άλλο σπρέι.

25. 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. Θερμαινόμενος κύλινδρος
2. Κορυφή ασφαλείας
3. Βάση
4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
5. Ρύθμιση 220 °C για πλούσιο τύπο 

μαλλιών

6. Ρύθμιση 170 °C για απαλά και 
μαλακά μαλλιά

7. Διακόπτης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας

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: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των μαλλιών σας.

ΧΡΗΣΗ:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό. 
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη ρύθμιση 220 °C για να ενεργοποιήσετε τη 

συσκευή. Μόλις ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας, η συσκευή είναι έτοιμη προς 
χρήση. 
Σημείωση: ελέγξτε το διακόπτη πριν από τη χρήση. Εάν η ένδειξη λειτουργίας δεν είναι 
αναμμένη, η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. 

3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται από 170 °C έως 220 °C. Η 
συσκευή θερμαίνεται γρήγορα. Εντός ολίγων δευτερολέπτων η θερμοκρασία θα φτάσει 
τους 100 °C.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αφού στεγνώσετε τα μαλλιά σας με πιστολάκι. 
Ξεκινήστε με ένα τμήμα μαλλιών πλάτους 2,5 εκ. και πάχους όχι μεγαλύτερο από 1 εκ. 
Ανοίξτε το ψαλίδι, τοποθετήστε το τμήμα των μαλλιών στον κύλινδρο και κατευθύνετε τη 
συσκευή προς τις ρίζες των μαλλιών σας. Κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα, ελευθερώστε και 
κατευθύνετε τη συσκευή προς τα άκρα των μαλλιών. Όταν φτάσετε κοντά στην κορυφή της 
τούφας, αφήστε τη λαβή και απελευθερώστε το τμήμα των μαλλιών που έχετε ήδη 
φορμάρει. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε επιπλέον τμήματα των μαλλιών μέχρι να επιτύχετε 
το χτένισμα που επιθυμείτε. 

Σημείωση: 
- Εάν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα πιο χαλαρό χτένισμα που να θυμίζει 

μπούκλες παραλίας, ξεκινήστε το φορμάρισμα μακριά από τις ρίζες των μαλλιών 
σας.



- Για vintage χτενίσματα, ξεκινήστε όσο το δυνατόν κοντύτερα στις ρίζες.
- Μην απομακρύνετε βίαια τη συσκευή από τα μαλλιά σας. Στερεώστε το τμήμα των 

μαλλιών σας στη συσκευή και μετά απελευθερώστε.
- Kρατήστε το τμήμα των μαλλιών ανάμεσα στη συσκευή για 4-5 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να παραμένει στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα. Εφόσον έχετε 

επιλέξει την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τα μαλλιά σας, ο απαιτούμενος
χρόνος φορμαρίσματος δεν ξεπερνά τα 4 ή 5 δευτερόλεπτα. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα σε κάθε 
τούφα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μαλλιά.

- Σύρετε απαλά από τη ρίζα προς τις άκρες του τμήματος μαλλιών 2,5 εκ. που έχετε 
απομονώσει. Προκειμένου να επιτύχετε συνεχόμενες κυματιστές μπούκλες, 
εφαρμόστε τον πρώτο κύλινδρο του ψαλιδιού εντός του τμήματος των μαλλιών 
που φορμάρατε τελευταίο.

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.

4. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
5. Ολοκληρώστε το χτένισμα. Στο τέλος του χτενίσματος, ψεκάστε ελαφρά με λακ για 

καλύτερα αποτελέσματα που διαρκούν περισσότερο.

Συμβουλές: 
- Για μια πιο φυσική εμφάνιση, περάστε τα δάχτυλά σας μέσα από τις μπούκλες ή 

γυρίστε το κεφάλι σας ανάποδα και ανακινήστε για να διαχωρίσετε τις μπούκλες 
μεταξύ τους.

- Για περισσότερο όγκο, εφαρμόστε στα μαλλιά σας ένα σπρέι με βάση το θαλασσινό 
αλάτι και ανακινήστε ελαφρώς με τα δάχτυλά σας.

- Για μια πιο ρετρό εμφάνιση με σφιχτές μπούκλες, απλώς εφαρμόστε ένα σπρέι 
χτενίσματος.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Απομονώστε ένα τμήμα μαλλιών πλάτους περίπου 2,5 
έως 4 εκ.

Τοποθετήστε το τμήμα μεταξύ της κάτω πλάκας και των κυλίνδρων που 
βρίσκονται στο πάνω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
απέχει περίπου 2 εκ. από το τριχωτό της κεφαλής. 

Πιέστε τη λαβή και κρατήστε τη συσκευή σταθερή για περίπου πέντε 
δευτερόλεπτα. 

Μετακινήστε τη συσκευή προς τις άκρες των μαλλιών και βεβαιωθείτε ότι 
έχετε τοποθετήσει τον πρώτο κύλινδρο στο τελευταίο τμήμα μαλλιών που 
φορμάρατε έτσι ώστε οι μπούκλες να δένουν ομαλά μεταξύ τους χωρίς 
ενδιάμεσες γραμμές ή ανομοιομορφίες. 

Μετακινείστε τη συσκευή προς τα κάτω, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο 
πρώτος κύλινδρος βρίσκεται τοποθετημένος στο τελευταίο τμήμα που 
φορμάρατε. 

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ολοκληρώστε το φορμάρισμα του 
συγκεκριμένου τμήματος. 



Στο τέλος του χτενίσματος, κάθε τούφα πρέπει να έχει συνεχείς και ομαλές 
μπούκλες. 

Για να φορμάρετε το πάνω τμήμα των μαλλιών σας, απομονώστε πάλι 
πέντε τμήματα περίπου 5 εκ., διατηρώντας την απόσταση 2 εκ. από το 
τριχωτό της κεφαλής, και γυρίστε τη συσκευή ελαφρώς υπό γωνία για να 
αποφύγετε τη δημιουργία γραμμών στην κορυφή της κεφαλής.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βρίσκεται πάντα κάτω από τα μαλλιά, με τους 
κυλίνδρους να πιέζουν την τούφα από την επάνω μέρος. Για την αποφυγή της 
δημιουργίας χωρίσματος στην κορυφή του κεφαλιού, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε 
τη συσκευή πάντα με κλίση κατά το φορμάρισμα. 

Η απομάκρυνση της συσκευής προκαλεί μια κίνηση του κεφαλιού προς τα 
πίσω. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα μεταλλικά μέρη της συσκευής μακριά από το 
δέρμα σας, προς αποφυγή εγκαυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας 
είναι καθαρά, στεγνά και χτενισμένα πριν χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι. 
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. 

∑ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή
∑ Μην πλένετε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε συνθήκες υγρασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή σκληρά σφουγγάρια. Μη 

χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλύματα. 
• Εάν χρειαστεί να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πηγή 

τροφοδοσίας, αφήστε να κρυώσει και σκουπίστε το εξωτερικό με ένα πανί. 
• Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.   



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται

Μη ενεργοποίηση συσκευής Πιέστε τον διακόπτη 
λειτουργίας, ρυθμίζοντας τη 
θερμοκρασία στους 220 °C.

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 
κανονικά

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 προσωπικό.

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 στους κυλίνδρους 
είναι πολύ μεγάλη

Ξεκινήστε με ένα τμήμα 
μαλλιών πλάτους 2,5 εκ. και 
πάχους όχι μεγαλύτερο από 
1 εκ.

Ίσως απελευθερώσατε τη 
λαβή πολύ σύντομα ή με 
καθυστέρηση. 

Για πιο χαλαρές μπούκλες, 
εφαρμόστε για συντομότερο 
χρονικό διάστημα. Αν 
επιθυμείτε πιο έντονα 
αποτελέσματα, κρατήστε την 
τούφα στην συσκευή για λίγο 
περισσότερο.

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.


