
 

 

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών – Οδηγίες χρήσης 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8  
ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται. 
 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα πρέπει να γίνονται 
από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη. 
 Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το  
φις από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα στο νερό 
είναι επικίνδυνη ακόμα και με απενεργοποιημένη τη συσκευή.  
 Για μέγιστη προστασία συνιστάται να εγκαταστήσετε στο  
μπάνιο, συσκευή ασφαλείας διαφορικού ρεύματος με 
ονομαστικό διαφορικό ρεύμα που δεν ξεπερνά τα 30mA 
(ιδανικά 10mA). Παρακαλώ συμβουλευτείτε καταρτισμένο 
ηλεκτρολόγο. 
 



ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες 
ή άλλα μέρη που περιέχουν νερό. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη 
συσκευή στο νερό! 
 Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία από τη συσκευή,  
επιβεβαιώστε την ακεραιότητά της με βάση το σχέδιο και 
ελέγξτε για ζημιές που τυχόν έγιναν κατά τη μεταφορά. Εάν 
έχετε αμφιβολία, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και καλέστε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.  
 Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες,  
πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε 
παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τις πλαστικές μεμβράνες 
– κίνδυνος ασφυξίας! 
 Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία  
που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής είναι ίδια με την 
κεντρική τροφοδοσία. 
 Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό  
κατασκευής της μόνο, δηλαδή ως βούρτσα μαλλιών για 
οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη 
και πιθανώς επικίνδυνη.  
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, πόδια ή 
ξυπόλητοι. 
ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή για να την 
βγάλετε από την πρίζα. 
ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία ή καιρικές συνθήκες 
(βροχή, ήλιο, κτλ). 
 Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον  
καθαρισμό και τις εργασίες συντήρησης και όταν η συσκευή 
δε χρησιμοποιείται.  
 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής,   



απενεργοποιήστε την και μην την περιεργάζεστε. Εάν 
χρειάζεται επισκευή επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
κέντρο επισκευών.  
 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ανθρώπινα 
μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ψεύτικα μαλλιά ή τρίχωμα 
ζώων. 
 Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη  
συσκευή. 
ΜΗΝ ψεκάζετε σπρέι μαλλιών με τη συσκευή 
ενεργοποιημένη. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. 
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένα μαλλιά. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
Κοιτάξτε το σχέδιο για να ελέγξετε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας. 
1. Καλώδιο τροφοδοσίας 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
3. Κουμπί λειτουργίας: 0/Ι 
4. LED ένδειξη λειτουργίας 
5. Καυτός κύλινδρος με τρίχες 
Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, συμβουλευτείτε την 
εξωτερική συσκευασία. 
Να χρησιμοποιείται μόνο με τα αξεσουάρ που παρέχονται. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 Τα μαλλιά σας πρέπει να είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς 

ίχνος λακ, αφρού ή τζελ.  
 Χτενίστε τα μαλλιά σας εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν 

κόμποι. 
 Ξεκινήστε να ισιώνετε από τον σβέρκο, συνεχίστε στις 

άκρες και ολοκληρώστε στο μέτωπο. 



 Κατά τη διάρκεια χρήσης, όταν η βούρτσα ζεσταίνεται και 
κρυώνει, τοποθετήστε τη συσκευή σε λεία και θερμο-
ανθεκτική επιφάνεια.  

 Ενώ ισιώνετε, προσέξτε να μην προσεγγίσετε με την 
βούρτσα τα ευαίσθητα μέρη του προσώπου, τα αυτιά, τον 
λαιμό ή το κεφάλι.  

 Αφήστε τη βούρτσα να κρυώσει εντελώς μόλις τελειώσετε, 
πριν την αποθηκεύσετε.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αφού τελειώσετε, αφήστε τη βούρτσα να κρυώσει εντελώς 
πριν την αποθηκεύσετε.  
Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 
 
ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 
Πλύνετε τα μαλλιά και ξεμπλέξτε τους κόμπους. 
Στεγνώστε τα να μαλλιά και βουρτσίστε τα από τις ρίζες προς 
τις άκρες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Συνδέστε το καλώδιο (1) στην πρίζα. 
 Πιέστε το κουμπί 0/Ι για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα: η  
βούρτσα είναι αναμμένη όταν το κουμπί είναι στη θέση Ι και το 
LED του κουμπιού ανάβει (4).  
 Περιμένετε λίγα λεπτά για τη μέγιστη αποδοτικότητα.  
 Πάρτε μια τούφα μαλλιά, ίδιου πλάτους με τον κύλινδρο  
της βούρτσας (5), τυλίξτε την σε αυτόν και κρατήστε την εκεί 
για λίγο. 
 Όταν ολοκληρώσετε το χτένισμα, απενεργοποιήστε τη  
συσκευή από το κουμπί (3) και αποσυνδέστε την από την 
πρίζα. 
Σημείωση: Είναι πιθανό να βγει ατμός ενώ χρησιμοποιείτε τη 
βούρτσα – αυτό είναι πλεονάζουσα υγρασία των μαλλιών που 
εξατμίζεται. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί (3) και 

αποσυνδέοντας το καλώδιο (2) από την πρίζα. 
 Περιμένετε να κρυώσει ο κύλινδρος (5). 
 Καθαρίστε την επιφάνεια της βούρτσας με μαλακό, νωπό 

πανί. 
Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
καθαρισμένα μέρη της συσκευής είναι εντελώς στεγνά! 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τροφοδοσία: 100-240V ~ 50/60Hz 
Ισχύς: 52W 
 

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς 
ειδοποίηση.  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς 
ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη 
χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με 
το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την 
απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το 
μοντέλο της συσκευής.  

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον 
έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της 
συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση. Οποιαδήποτε παρέμβαση 
στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα καθιστά αυτομάτως άκυρη 
την εγγύηση.  

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο emailassistenza@beper.com, το 
οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας 

 


