
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε το ίσιωμα και πατήστε το κουμπί στο εσωτερικό για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το εσωτερικό κουμπί.
3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί η συσκευή στην επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Για μεγαλύτερη απόδοση, διανείμετε τα μαλλιά σε αρκετά ομοιόμορφα μέρη. Ξεκινήστε με τα κάτω σκέλη, συνεχί-

στε με τα πάνω.
5. Ξεκινήστε ισιώνοντας στην κορυφή των μαλλιών. Πάρτε ένα σκέλος μαλλιών, τοποθετήστε το ανάμεσα στις εστίες. 

Πιέστε τους και τραβήξτε απαλά τη συσκευή μέχρι τις άκρες των μαλλιών. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να 
ισιώσετε όλα τα σκέλη των μαλλιών.

6. .Για να απενεργοποιήσετε το ισιωτικό, κρατήστε πατημένο το εσωτερικό κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα και αποσυν-
δέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Οι εστίες πρέπει να είναι δροσερές πριν αποθηκεύσετε το ίσιωμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Το ισιωτικό μαλλιών MaBelle μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να καθαριστεί ή να συντηρηθεί από ενήλικες. Άτομα με μει-
ωμένη σωματική, διανοητική και αισθητηριακή ικανότητα και άπειρα άτομα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το σχεδια-
στή μαλλιών υπό την καθοδήγηση ή παρουσία ενός έμπειρου ενήλικου ατόμου.

• Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, καμπίνες ντους, μπιντέ, πισίνες, νιπτήρες ή άλλους χώρους 

εκτός από τρεχούμενο νερό.
• Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την αμέσως μετά τη χρήση, καθώς το νερό ενέχει κίνδυνο 

ακόμη και όταν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.
• Η συσκευή θερμαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Να είστε προσεκτικοί όταν 

χρησιμοποιείτε και μην χρησιμοποιείτε το σχεδιαστή κοντά σε μικρά παιδιά και μωρά.
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρικό ρεύμα, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.
• Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.
• Τοποθετείτε πάντα τη φωτισμένη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
• Προσέξτε να μην αγγίξετε το πρόσωπο, το λαιμό ή το κεφάλι σας με οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρατηρήσετε ότι έχει υποστεί ζημιά.
• Μην τυλίγετε ή λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το μηχάνημα. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για ζημιές

ΊΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΏΝ MABELLE

Σωστή απόρριψη απορριμμάτων  
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θεωρείται οικιακό απόβλητο στην 
ΕΕ. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει 
στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την 
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτή-
σεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 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.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση, ψύξτε την και σκουπίστε την με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά 
καθαριστικά.


