
 

 

 

  

 

 

 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 



 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 12 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 χωρίς επίβλεψη ενήλικα.  

 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.  

 Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο 
κέντρο επισκευών, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. 

 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. 
  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Συμβουλευτείτε το Fig.1 για να επιβεβαιώσετε τον εξοπλισμό της συσκευής σας. 
1. Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων 
2. Κουμπί 0-1-2 
3. Δόση κρύου αέρα 
4. Στόμιο αέρα 
5. Ψαλίδι για μπούκλες 
6. Μικρή κυλινδρική θερμαινόμενη βούρτσα 
7. Μεγάλη κυλινδρική θερμαινόμενη βούρτσα 
8. Στενό στόμιο 
 

 
 

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, συμβουλευτείτε την εξωτερική συσκευασία. 
Να χρησιμοποιείται μόνο με τα αξεσουάρ που παρέχονται. 
 
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Η συσκευή διατίθεται με τα αξεσουάρ που περιγράφονται παραπάνω. 
Το εξάρτημα προσαρτάται πιέζοντας το εμπρός μέρος μέχρι να κουμπώσει. Για την 
αφαίρεσή του τραβήξτε το δυνατά. 
 
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 από τον σβέρκο, συνεχίστε στις άκρες και ολοκληρώστε στο μέτωπο. 
 Κατά τη διάρκεια χρήσης ή ενώ η βούρτσα ζεσταίνεται και κρυώνει, τοποθετήστε τη 

συσκευή σε λεία και θερμο-ανθεκτική επιφάνεια.  
 Ενώ χτενίζεστε, προσέξτε να μην προσεγγίσετε με την βούρτσα τα ευαίσθητα μέρη του 

προσώπου, τα αυτιά, τον λαιμό ή το κεφάλι.  
 

 



Προσοχή: 
Αφού τελειώσετε, αφήστε τη βούρτσα να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.  
Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 
Πλύνετε τα μαλλιά και ξεμπλέξτε τους κόμπους. 
Στεγνώστε τα να μαλλιά, αφήνοντάς τα ελαφρώς νωπά. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Αυτή η συσκευή λειτουργεί με αέρα, το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί με την ίδια λογική του 
κοινού σεσουάρ στεγνώματος: ο καυτός αέρας εξέρχεται από τη συσκευή και περνάει μέσα 
από τις εγκοπές των εξαρτημάτων. 
Κατά τη διάρκεια χρήσης ή ενώ η βούρτσα ζεσταίνεται και κρυώνει, τοποθετήστε τη συσκευή 
σε λεία και θερμο-ανθεκτική επιφάνεια. Επιλέξτε το αξεσουάρ και εφαρμόστε το όπως 
περιγράφεται. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 
 
Κυλινδρική βούρτσα (6-7) 
Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για τη δημιουργία απαλών κυμάτων και μπουκλών.  
 Πάρτε μια λεπτή τούφα μαλλιών ανάμεσα στα δάχτυλά σας, ίδιου πλάτους με τη βούρτσα. 
 Τυλίξτε την τούφα γύρω από τη βούρτσα, όχι περισσότερο από δύο φορές. 
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή στη μέγιστη θερμοκρασία. 
 Περιμένετε να στεγνώσει η τούφα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας πριν την 

απελευθερώσετε. 
 
Ψαλίδι για μπούκλες (5) 
 Χωρίστε τα νωπά ή στεγνά μαλλιά σας σε ίσα μέρη και χτενίστε τα με μία χτένα. Πιέστε τον 

μοχλό αυτόματης απελευθέρωσης μπούκλας, τοποθετήστε το ψαλίδι πάνω από τα μισά 
της τούφας και απλώστε ομοιόμορφα τα μαλλιά ανάμεσα στην ράβδο και τον κύλινδρο. 
Κυλήστε απαλά το ψαλίδι προς τις άκρες. Για να αποφύγετε το τσάκισμα των άκρων, 
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς τυλιγμένες γύρω από τον κύλινδρο προς την κατεύθυνση 
που επιθυμείτε. Να θυμάστε να τοποθετείτε πάντα τη ράβδο πάνω από τα μαλλιά όταν 
θέλετε να φτιάξετε μπούκλα που να έχει κατεύθυνση προς τα μέσα – εάν θέλετε μαλλιά 
προς τα έξω, τότε τοποθετήστε τη ράβδο κάτω από τα μαλλιά.  

 Τυλίξτε τα μαλλιά προς τα επάνω μέχρι το ύψος που θέλετε να ξεκινούν οι μπούκλες σας, 
προσέχοντας να μην αγγίξει το ψαλίδι το κεφάλι σας. Κρατήστε το στη θέση του για 5-8 
δευτερόλεπτα, ανάλογα με την υφή και το μήκος των μαλλιών σας. 
Για πιο σφιχτές, ελαστικές μπούκλες τυλίξτε λιγότερα μαλλιά. Για χαλαρές μπούκλες 
τυλίξτε περισσότερα μαλλιά. 

 Για να αφαιρέσετε το ψαλίδι πιέστε τον μοχλό αυτόματης απελευθέρωσης μπούκλας και 
απομακρύνετε τη συσκευή. Για να σταθεροποιήσετε τη μπούκλα, μην τη χτενίσετε μέχρι να 
κρυώσει. 

 
Στενό στόμιο (8) 
Το στενό στόμιο επιτρέπει τη συγκέντρωση αέρα απευθείας σε ένα σημείο ενώ στεγνώνει.  
 
ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλευτείτε το Σχέδιο (1) για οδηγίες χρήσης. 



Το κουμπί (2) ρυθμίζει τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία στα παρακάτω επίπεδα:
0 = OFF 
1 = χαμηλή ροή αέρα και θερμοκρασία
2 = δυνατή ροή αέρα και μέτρια 
3 = δυνατή ροή αέρα και υψηλή 
 
Κουμπί κρύου αέρα (3) 
Εάν η συσκευή έχει αυτό το κουμπί, χρησιμοποιήστε τ
σας.  
 Εάν πιέσετε αυτό το κουμπί ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, ο καυτός αέρας κρυώνει 

και το χτένισμα διαρκεί περισσότερο.
 Όταν αφήσετε το κουμπί, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία 

επιλεγμένη ένταση. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την 
σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. 
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω 
σφιχτά λυγισμένο. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την 
καθαρισμό! 
 
Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι όλα τα καθαρισμένα μέρη της 
συσκευής είναι εντελώς στεγνά!
 
Καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημ
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με νωπό πανί, όταν χρειάζεται. Μη χρησιμοποιείτε 
διαλυτικά ή άλλα σκληρά ή στιλ
στην επιφάνεια.  
Ελέγχετε το άνοιγμα εισόδου της
Σημείωση: όσο περισσότερη σκόνη υπάρχει στον χώρο που χρησιμοποιείτε τη σσυκευή τόσο 
συχνότερα θα πρέπει να την καθαρίζετε.

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τροφοδοσία: 230V ~ 50Hz 
Ισχύς: 1000W 

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

 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές 
κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία
ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 
πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά

Το κουμπί (2) ρυθμίζει τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία στα παρακάτω επίπεδα:

ή ροή αέρα και θερμοκρασία 
2 = δυνατή ροή αέρα και μέτρια θερμοκρασία 
3 = δυνατή ροή αέρα και υψηλή θερμοκρασία 

το κουμπί, χρησιμοποιήστε το για να σταθεροποιήσετε το χτέ

Εάν πιέσετε αυτό το κουμπί ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, ο καυτός αέρας κρυώνει 
και το χτένισμα διαρκεί περισσότερο. 
Όταν αφήσετε το κουμπί, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία καυτού αέρα με βάση 

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την από την πρίζα και 

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μαζέψτε το σε χαλαρή κουλούρα να είναι 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα πριν τον 

Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι όλα τα καθαρισμένα μέρη της 
συσκευής είναι εντελώς στεγνά! 

συσκευής και των εξαρτημάτων  
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με νωπό πανί, όταν χρειάζεται. Μη χρησιμοποιείτε 

σκληρά ή στιλβωτικά καθαριστικά. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά 

της συσκευής συστηματικά και αφαιρείτε τρίχες και
ημείωση: όσο περισσότερη σκόνη υπάρχει στον χώρο που χρησιμοποιείτε τη σσυκευή τόσο 
υχνότερα θα πρέπει να την καθαρίζετε.  

διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς 
κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία
ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 
πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 

 

Το κουμπί (2) ρυθμίζει τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία στα παρακάτω επίπεδα: 

ο για να σταθεροποιήσετε το χτένισμά 

Εάν πιέσετε αυτό το κουμπί ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, ο καυτός αέρας κρυώνει 

καυτού αέρα με βάση την 

την πρίζα και αποθηκεύστε την 

το σε χαλαρή κουλούρα να είναι 

την πρίζα πριν τον 

Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι όλα τα καθαρισμένα μέρη της 

Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με νωπό πανί, όταν χρειάζεται. Μη χρησιμοποιείτε 
βωτικά καθαριστικά. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά 

συστηματικά και αφαιρείτε τρίχες και σκόνη. 
ημείωση: όσο περισσότερη σκόνη υπάρχει στον χώρο που χρησιμοποιείτε τη σσυκευή τόσο 

διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς 

κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 



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. 

Όροι εγγύησης 

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά 
τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι: 

 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται 
 Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.  
 Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς 
 Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση. 

Κατ’ επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που 
καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν 
θερμότητα…)και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση 
που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη 
συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη 
μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή. 

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα 
αντικαθίσταται δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή 
δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beperδιατηρεί το 
δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.  

Τεχνική υποστήριξη 

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών 
συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να 
απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση: 

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

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας: 

 

Τηλ: 2314400428 


