
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

MOD. HM-4018 
 

Πριν κάνετε χρήση αυτής της συσκευής, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω 
οδηγίες και φυλάξτε τις. 

 

 
 
 

Επεξήγηση εξαρτημάτων (δείτε σχέδιο 1) 

 
1. Ένδειξη θερμοκρασίας 

2. Μπουτόν αύξησης θερμοκρασίας 
3. Μπουτόν μείωσης θερμοκρασίας 

4. Κουμπί ενεργοποίησης 

5. Κεραμικές πλάκες 
6. Κλείδωμα ασφαλείας 

7. Περιστρεφόμενο καλώδιο ρεύματος 
 

Πριν τη χρήση 
Το ισιωτήρι είναι κατάλληλο για χρήση σε τάση 220V – 240 V ~ 50Hz και μέση τάση 40W.  

 

Χρήση 
1. Βάλτε το φις στην πρίζα. 

2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ανάψει το 
ισιωτήρι με αρχική θερμοκρασία 160°C.   

3. Κρατήστε καλά το ισιωτήρι . 

4. Χτενίστε τα μαλλιά σας και διαλέξτε ένα μέρος τους για να ισιώσετε, όχι πιο πλατύ 
από 5 εκατοστά.  

5. Τοποθετήστε το ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος και πιέστε τις λαβές σταθερά μαζί. 

6. Κινείστε το ισιωτήρι κατά μήκος των μαλλιών με μια ενιαία κίνηση (όχι περισσότερο 
από 5 δευτερόλεπτα) από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, χωρίς παύση, προς αποφυγή 

υπερθέρμανσης. 



 

 Για να δημιουργήσετε χαλαρές μπούκλες, γυρίστε το ισιωτήρι κατά ένα 

ημικύκλιο προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν πλησιάζετε στις άκρες των 
μαλλιών. Κρατήστε το ισιωτήρι σε αυτή τη θέση για 2 – 3 δευτερόλεπτα και 

συνέχεια αφήστε το.   
 

7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

  
Λειτουργία κουμπιών 

 
1. Πιέστε το διακόπτη πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το ισιωτήρι; 

Πιέστε πάλι το διακόπτη πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. 
2. Ανάλογα το  πάτημα μπουτόν "+" ή "-" , η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά  

20ºC. 

3. Πιέστε το μπουτόν "+" πάνω από 3 δευτερόλεπτα και όλα τα κουμπιά θα κλειδώσουν 
αυτόματα. 

4. Πιέστε το μπουτόν "-" πάνω από 3 δευτερόλεπτα και όλα τα κουμπιά θα κλειδώσουν 
αυτόματα. 

5. Σε κατάσταση μη λειτουργίας πάνω από 60 λεπτά το ισιωτήρι απενεργοποιείται 

αυτόματα. 
 

Μετά τη χρήση: 
 

1. Απενεργοποιείστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. 
2. Τοποθετήστε την σε επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα μέχρι να κρυώσει. 

3. Καθαρίστε τις πλάκες με ένα στεγνό πανάκι. 

4. Κλειδώστε και ξεκλειδώστε το ισιωτήρι με το κουμπί “ ”. 

5. Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται σε ασφαλές και στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη. 
Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το δακτύλιο που διαθέτει. 

 
Σημείωση:  

1. Να είστε πάντα σίγουροι ότι η τάση που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί σε αυτή που 

αναγράφεται στη συσκευή. 
2. Πάντα να απενεργοποιείτε το ισιωτήρι πριν το ακουμπήσετε κάτω, ακόμα κι αν είναι 

μόνο για μια στιγμή. 
3. Επειδή τα ισιωτήρια λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες,  κρατήστε τα μακριά από 

τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, της λειτουργίας καθώς και μετά τη 

χρήση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα. 
4. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να τραβάτε το φις από 

την πρίζα. 
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αέριο και άλλα εύφλεκτα υλικά όπως 

βενζόλιο, διαλυτικό μπογιάς, σπρέι κ.λ.π. 
6. Αποφύγετε να αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. 

7. Όταν η συσκευή είναι ζεστή, μην την τοποθετείτε σε επιφάνειες που δεν είναι 

ανθεκτικές στη θερμότητα. 
8. Υπάρχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό της λαβής, γι αυτό όταν 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακαλείστε να προσέχετε. Επίσης να μην την αγγίζετε 
με βρεγμένα χέρια. 

9. Δε συστήνεται να χρησιμοποιείτε το ισιωτήρι στο μπάνιο.  Εάν το χρησιμοποιείτε,  

συμβουλή μας είναι να το βγάζετε από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα 
του νερού ενέχει κίνδυνο ακόμα κι όταν το ισιωτήρι είναι απενεργοποιημένο. Για 

περισσότερη προστασία, σας συμβουλεύουμε να τοποθετείτε ένα μετασχηματιστή 
(RCD) του οποίου η ένταση να μην ξεπερνά τα 30A του ηλεκτρικού κυκλώματος του 

μπάνιου. Συμβουλευτείτε κάποιον τεχνικό. 



10. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το ισιωτήρι. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, 

πρέπει να το αντικαταστήσετε στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για να 
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. 

11. Μη χρησιμοποιείτε τα ισιωτήρια με βρεγμένα χέρια ή μέσα στο μπάνιο ή το ντους. 
12. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης 

εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  
13. Χρησιμοποιείτε το ισιωτήρι μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε ψεύτικα 

μαλλιά. 
14. Μην εφαρμόζετε στο ισιωτήρι κανένα εξάρτημα που δεν παρέχεται από τον 

προμηθευτή στη συσκευασία. 
 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή 

άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. 
 

 
 

 

 
 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά 
απορρίμματα. 

 
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές 

αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση 

μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών 

από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 

πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα 

του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


