
HAIRCHIC™
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5ΣΕ1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί »PUSH« (1) στο διαμορφωτή (2) και γυρίστε το ακροφύσιο στεγνώματος (4) 
προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 

2. Επιλέξτε το επίπεδο θερμοκρασίας και ταχύτητας (3) και ξεκινήστε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας.

3.  Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, κρατήστε πατημένο το κουμπί »PUSH«, μετακινήστε το ακροφύσιο προς τα 
δεξιά και αφαιρέστε το.

4. Ανάλογα με το επιθυμητό χτένισμα, επιλέξτε ένα άλλο εξάρτημα. 
** Παρακάτω υπάρχουν συμβουλές για μπούκλες μεγάλης διάρκειας, περισσότερο όγκο και τέλεια λεία μαλλιά.

5.  Όταν ολοκληρώσετε το styling των μαλλιών σας, αφαιρέστε το εξάρτημα, περιμένετε να κρυώσει ο 
σχεδιαστής και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.   



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

    • Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας πριν κάνετε μπούκλες.

    • Διατηρήστε τα μαλλιά σας υγρά.

    •  Χωρίστε τα μαλλιά σε όσο το δυνατόν περισσότερους λεπτές τούφες. Αυτό θα κάνει τις μπούκλες  
σας πιο καθορισμένες.

    • Εφαρμόστε ένα σπρέι ή μαλακτικό για να ζεστάνετε τα μαλλιά.

    • Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία και ξεκινήστε να δημιουργείτε μπούκλες με το επιλεγμένο εξάρτημα (5/6).

    •  Στερεώστε τις άκρες των μαλλιών στο εξάρτημα και μετακινήστε το αργά προς το τριχωτό της κεφαλής 
μέχρι να τυλιχτεί ολόκληρη η τρίχα γύρω από το εξάρτημα. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα.

    •  Εάν έχετε πιο μακριά μαλλιά, κρατήστε τον σχεδιαστή οριζόντια. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το 
σκέλος βρίσκεται στο εξάρτημα.

    • Απενεργοποιήστε τον σχεδιαστή και απελευθερώστε το σγουρό τρίχωμα από το εξάρτημα.

    • Για μεγαλύτερη αντοχή, χρησιμοποιήστε ένα σπρέι ή βερνίκι για μπούκλες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

    • Διατηρήστε τα μαλλιά υγρά πριν το styling.

    • Χωρίστε τα μαλλιά σε πάνω και κάτω μισά. Πρώτα, φορμάρετε τα κάτω στρώματα των μαλλιών.

    •  Ξεκινήστε να διαμορφώνεται (8) στο τριχωτό της κεφαλής και μετακινήστε αργά το διαμορφωτή προς το 
άκρο της τούφας. Όταν το σκέλος είναι σχεδόν στεγνό, γυρίστε το εξάρτημα ελαφρώς προς τα έξω.

    • Σχηματίστε τα μαλλιά στο πρόσωπο προς τα έξω.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

    • Στεγνώστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα.

    • Χωρίστε τα μαλλιά σε πάνω και κάτω μισά. Πρώτα, φορμάρετε τα κάτω στρώματα των μαλλιών.

    •  Ξεκινήστε να διαμορφώνετε (7) στο τριχωτό της κεφαλής και μετακινήστε αργά το διαμορφωτή προς το 
τέλος της τούφας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε το σχεδιαστή μετά τη χρήση, αφήστε το να κρυώσει  και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος, 
μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    •  Το HAIRCHIC™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να καθαριστεί ή να συντηρηθεί από ενήλικες. Άτομα με μειωμένες 
σωματικές, νοητικές και αισθητηριακές ικανότητες και άτομα άπειρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον 
σχεδιαστή μαλλιών υπό την καθοδήγηση ή παρουσία ενήλικου έμπειρου ατόμου.

    • Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

    •  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, καμπίνες ντους, μπιντέ, πισίνες, νιπτήρες ή άλλους 
χώρους εκτός από τρεχούμενο νερό.

    •  Τα ακροφύσια θερμαίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να ενέχουν κίνδυνο εγκαυμάτων. Να 
είστε προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιείτε το HAIRCHIC κοντά σε μικρά παιδιά ή βρέφη.

    • Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.

    • Τοποθετείτε πάντα την αναμμένη συσκευή σε μια καθαρή, στεγνή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

    •  Μην τυλίγετε ή λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή. Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο 
για ζημιές.

    • Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή. 
 
 
Σωστή απόρριψη απορριμμάτων

Η σωστή τοποθέτηση του »σύμβολο διασταυρούμενου κάδου« στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει 
ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν φροντίσετε για τη 
σωστή ανακύκλωση του προϊόντος θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία 
του ανθρώπου

Οι οποίες μπορουν να συμβούν διαφορετικά από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση 
υλικών βοηθά στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων.

 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,

επικοινωνήστε με τις σχετικές υπηρεσίες, το κέντρο διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών 
της Ε.Ε.


