ΤΚΕΤΗ ΙΙΩΜΑΣΟ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΡΙΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗ
ΤΚΔΤΗ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ.
Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξνζεθηηθά, θαζώο ζαο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
αζθαιείαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε θαη ζαο βνεζνύλ λα απνθύγεηε
πηζαλά αηπρήκαηα.
Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη άζηθηε, πξνζέρνληαο
ηδηαίηεξα ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο. Σα κέξε ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθέο ζαθνύιεο,
πνιπζηπξέλην θ.η.ι.) δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε παηδηά γηα λα πξνζηαηεπηνύλ από
πεγέο πηζαλνύ θηλδύλνπ.
πληζηάηαη λα κελ πεηάηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ αιιά λα ηα
απνξξίπηεηε ζε εηδηθνύο ρώξνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν ζαο.

Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ηε
ζπζθεπή κε βάζε ηελ εηηθέηα ηεο.
Δάλ ην θηο ηεο ζπζθεπήο δελ ηαηξηάδεη ζηελ πξίδα, δώζηε ην γηα αληηθαηάζηαζε κόλν ζε
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίζεη επηπιένλ όηη ηα θαιώδηα ηεο πξίδαο είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ απνξξόθεζε ηζρύνο ηεο ζπζθεπήο ζαο.
Πνηέ κελ ηξαβήμεηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή.
ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο δελ έξρεηαη πνηέ ζε επαθή κε θαπηέο ή
αηρκεξέο επηθάλεηεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην έρεη ππνζηεί δεκηά. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή ή παξόκνηα εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ώζηε λα απνηξαπεί
νπνηαδήπνηε δεκηά.
πλδέζηε ηε ζπζθεπή απνθιεηζηηθά ζε ελαιιαζζόκελν ξεύκα.
Γεληθά, ε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ γηα δηαθνξεηηθέο πξίδεο θαη/ή επεθηάζεηο δε
ζπληζηώληαη. Δάλ είλαη απαξαίηεην, παξαθαιώ ρξεζηκνπνηείζηε κόλν απινύο ή
πνιιαπινύο κεηαζρεκαηηζηέο θαη επεθηάζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο
ζε ηζρύ, εμαζθαιίδνληαο όηη ην όξην ηεο δπλαηόηεηαο απνξξόθεζεο πάλσ ζηνπο απινύο
κεηαζρεκαηηζηέο θαη ηηο επεθηάζεηο θαη ην αλώηαην όξην ηζρύνο πάλσ ζηνλ πνιιαπιό
κεηαζρεκαηηζηή δελ ππεξβαίλνληαη.
Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εηδηθή ηεο ρξήζε.
Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ζεσξείηαη αθαηάιιειε θαη θαη’ επέθηαζε επηθίλδπλε. Ο
θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθύςεη από αθαηάιιειε,
ιαλζαζκέλε ή απξόζεθηε ρξήζε.
Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν εγθαύκαηνο, ζπληζηάηαη λα μεηπιίμεηε πιήξσο ην θαιώδην
ηνπ ξεύκαηνο θαη λα βγάιεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα, όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.
Πξηλ ην θαζάξηζκα απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή.
Γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ειεθηξνπιεμία, κε βπζίδεηε ην θαιώδην, ην θηο ή νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζην λεξό ή ζε άιια πγξά.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ρέξηα ή πόδηα.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα.
Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο βξνρή, άλεκν, ρηόλη, ραιάδη.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εθξεθηηθά, πνιύ εύθιεθηα πιηθά, αέξηα, θιόγεο,
ζπζθεπέο ζέξκαλζεο.
Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά, άηνκα κε αλαπεξία ή ζε νπνηνλδήπνηε άπεηξν ή ρσξίο ηερληθή
ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε. Η απζηεξή επίβιεςε είλαη
απαξαίηεηε όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή από παηδηά.
ηγνπξεπηείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε απηή ηε ζπζθεπή.
Δάλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν ηε ζπζθεπή, θάληε ηελ κε επηζθεπάζηκε
θόβνληαο απιώο ην θαιώδηό ηεο αθνύ ην βγάιεηε από ηελ πξίδα. Δπίζεο κεηαηξέςηε ζε
κε επηζθεπάζηκα όια ηα επηθίλδπλα κέξε, εηδηθά γηα παηδηά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ
κε ηε ζπζθεπή.
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΑ ΜΑΛΛΙΑ Α ΜΠΟΤΚΛΕ
 ηεγλώζηε ηα ινπζκέλα καιιηά ζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα πηζηνιάθη θαη μεκπεξδέςηε
ηα ρξεζηκνπνηώληαο κία ρηέλα.
 Υσξίζηε ηα καιιηά ζαο ζε ηνύθεο πιάηνπο πεξίπνπ 3 εθ.

Δημιοςπγήζηε θςζικέρ μπούκλερ, ππορ ηα μέζα
 Ξερσξίζηε έλα ηκήκα ησλ καιιηώλ θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ηζηώκαηνο ζηηο ξίδεο
κε ηελ θακππισηή πιεπξά ησλ πιαθώλ πξνο ην θεθάιη (1).
 Πεξηζηξέςηε θαηά 90° ηε ζπζθεπή πξνο ηα θάησ, έηζη ώζηε ε θακππισηή πιεπξά ησλ
πιαθώλ λα είλαη πξνο ηα έμσ (2).
 Μπνξείηε λα θξαηήζεηε ηε κε ζεξκαηλόκελε άθξε κε ην άιιν ρέξη έηζη ώζηε λα είλαη
επθνιόηεξν λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή θαη λα εθαξκόζεηε νκνηόκνξθε πίεζε ζηελ
ηνύθα (3).
 Κπιήζηε ηε ζπζθεπή αξγά πξνο ηα θάησ ζε όιν ην κήθνο ηεο ηνύθαο, από ηε ξίδα σο
ηηο άθξεο (4) + (5).
εκείσζε: όζν πην νκνηόκνξθεο θαη αξγέο είλαη νη θηλήζεηο ζαο ηόζν πην
ζρεκαηηζκέλε ζα είλαη ε κπνύθια!
Οη πιάθεο απειεπζεξώλνπλ κηα δόζε ςπρξνύ αέξα πνπ ζηαζεξνπνηεί ηελ κπνύθια.
 Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπή θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα δάρηπιά ζαο γηα λα ζηξίςεηε ηελ ηνύθα
μαλά ώζηε λα πάξεη ηε θπζηθή ηεο ζέζε (6).
 Δπαλαιάβεηε εάλ είλαη αλαγθαίν.
 Μπνξείηε εάλ επηζπκείηε λα ςεθάζεηε ειαθξώο ηα καιιηά κε ζπξέη γηα λα ηα
ζηαζεξνπνηήζεηε.
Δημιοςπγήζηε πιο πεπίηεσνερ μπούκλερ πος κοιηούν ππορ ηα έξω
 Ξερσξίζηε έλα ηκήκα ησλ καιιηώλ θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ηζηώκαηνο ζηηο ξίδεο
κε ηελ θακππισηή πιεπξά ησλ πιαθώλ πξνο ην θεθάιη (7).
 Πεξηζηξέςηε θαηά 90° ηε ζπζθεπή πξνο ηα πάλσ, έηζη ώζηε ε θακππισηή πιεπξά ησλ
πιαθώλ λα είλαη πξνο ηα έμσ (8).
 Μπνξείηε λα θξαηήζεηε ηε κε ζεξκαηλόκελε άθξε κε ην άιιν ρέξη έηζη ώζηε λα είλαη
επθνιόηεξν λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή θαη λα εθαξκόζεηε νκνηόκνξθε πίεζε ζηελ
ηνύθα (9)
 Κπιήζηε ηε ζπζθεπή αξγά πξνο ηα θάησ ζε όιν ην κήθνο ηεο ηνύθαο, από ηε ξίδα σο
ηηο άθξεο (10) + (11).
εκείσζε: όζν πην νκνηόκνξθεο θαη αξγέο είλαη νη θηλήζεηο ζαο ηόζν πην ζρεκαηηζκέλε ζα
είλαη ε κπνύθια!
Οη πιάθεο απειεπζεξώλνπλ κηα δόζε ςπρξνύ αέξα πνπ ζηαζεξνπνηεί ηελ κπνύθια.
 Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπή θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα δάρηπιά ζαο γηα λα ζηξίςεηε ηελ ηνύθα
μαλά ώζηε λα πάξεη ηε θπζηθή ηεο ζέζε (12).
 Δπαλαιάβεηε εάλ είλαη αλαγθαίν.
 Μπνξείηε εάλ επηζπκείηε λα ςεθάζεηε ειαθξώο ηα καιιηά κε ζπξέη γηα λα ηα
ζηαζεξνπνηήζεηε.
ΓΙΑ ΝΑ ΙΙΩΕΣΕ ΣΑ ΜΑΛΛΙΑ Α
 Υσξίζηε ηα καιιηά ζαο ζε ηνύθεο. ηεξεώζηε ηηο εμσηεξηθέο ηνύθεο ζην επάλσ κέξνο
ηνπ θεθαιηνύ ζαο γηα λα κπνξείηε λα δνπιέςεηε κε ηηο εζσηεξηθέο.
 Πάξηε κηα ηνύθα πιάηνπο πεξίπνπ 2 κε 3 εθ. θαη ηνπνζεηήζηε ηελ αλάκεζα ζηηο
πιάθεο, θνληά ζηηο ξίδεο ησλ καιιηώλ ζαο
 Πηέζηε ηηο ιαβέο ηεο ζπζθεπήο, θξαηήζηε ζθηρηά γηα κείλεη ζηε ζέζε ηεο ε ηνύθα θαη
θπιήζηε ηε ζπζθεπή αξγά πξνο ηα θάησ από ηε ξίδα πξνο ηελ άθξε.
 Πξνρσξήζηε ζηελ επόκελε ηνύθα κέρξη λα ηζηώζνπλ όια ζαο ηα καιιηά.




Δπαλαιάβεηε εάλ ρξεηαζηεί, θαη έπεηηα αθήζηε ηε ζπζθεπή.
Οινθιεξώζηε ην ρηέληζκα κε κηα ηειεπηαία πηλειηά. Μπνξείηε εάλ επηζπκείηε λα
ςεθάζεηε ηα καιιηά κε ειαθξύ ζπξέη γηα λα ζηαζεξνπνηήζεηε ην ίζησκα.

Για να θοπμάπεηε ηα μαλλιά ζαρ
Η ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα ηνλίζεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ καιιηώλ
ζαο (θξάληδα, άθξεο θηι.) θαη λα δώζεη όγθν ζηηο ξίδεο.
 Γηα λα δώζεηε όγθν ζηηο ξίδεο πάξηε κηα ηνύθα θαη θξαηήζηε ηελ θάζεηα ζην θεθάιη
ζαο. Μεηά ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή όζν πην θνληά γίλεηαη ζηε ξίδα, θιείζηε ηηο πιάθεο
πάλσ ζηελ ηνύθα θαη ζηξίςηε ηε ζπζθεπή πξνο ηα εκπξόο γηα λα δώζεηε όζν
πεξηζζόηεξν όγθν γίλεηαη. Κξαηήζηε γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη κεηά ηζηώζηε αξγά
από ηηο ξίδεο πξνο ηηο άθξεο.
 Γηα λα θνξκάξεηε ηα καιιηά ζαο γπξλώληαο ηηο άθξεο πξνο ηα κέζα, αθνινπζήζηε ηηο
παξαπάλσ νδεγίεο αιιά ζηξίςηε ηε ζπζθεπή πξνο ηα κέζα (όπσο ζα θάλαηε κε κηα
βνύξηζα θαηά ην ζηέγλσκα ησλ καιιηώλ κε πηζηνιάθη). Κξαηήζηε γηα ιίγν ζε απηή ηε
ζέζε θαη αθήζηε ηα.
 Γηα λα γπξίζεηε ηηο άθξεο πξνο ηα έμσ, αθνινπζήζηε ηηο ίδηεο νδεγίεο αιιά ζηξίςηε
πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε.
 Μεηά ηε ρξήζε, πηέζηε ην θνπκπί Ο θαη απνζπλδέζηε από ηελ πξίδα.
 Αθήλεηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη ζε ζεξκν-αλζεθηηθή επηθάλεηα.
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
 Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή θαη αθήζηε ηελ λα θξπώζεη πιήξσο.
 Καζαξίζηε ηηο πιάθεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα καιαθό, λσπό παλί, ρσξίο θαζαξηζηηθό,
γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ άςνγε πνηόηεηα ησλ πιαθώλ. Με γξαηδνπλίδεηε ηηο πιάθεο.
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιζρύο: 45W
Σξνθνδνζία: 110-240V ~ 50/60Hz

Για κάθε λόγο βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή να
βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ ειδοποίηζη.
Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη
Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ
απνξξίπηνληαη ζηνπο ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο
πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε
ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ
θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην Υ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο
όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ
Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24 κελώλ
γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ
απόδεημε αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.
Η εγγύηζη ιζσύει μόνο με ηο πιζηοποιηηικό εγγύηζηρ και ηην απόδειξη αγοπάρ πος
αποδεικνύει ηην ημεπομηνία αγοπάρ και ηο μονηέλο ηηρ ζςζκεςήρ.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα θεληξηθά καο,
ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε.
Όποι εγγύηζηρ
Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη:





Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.
Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο
Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα
εγγύεζε.
Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε πνπ
θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ
ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε
πνπ πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε
θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε
δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ
θαηαζθεπαζηή.
Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα
αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή
δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε
Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην
πξντόλ.
Σεσνική ςποζηήπιξη
Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ
ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα
απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο
Beper ζην email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ
αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο

