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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγίες για την αποφυγή κίνδυνων φωτιάς, τοξικότητας, 

ηλεκτροπληξίας, ή τραυματισμού. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ‘Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα 

πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 

συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει 

επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους 

σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 

τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες 

τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια 

κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με μπαλαντέζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη 

συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή. 

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το συνιστώμενο ανταλλακτικό. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών 

μπορεί να προκαλέσει τοξικό κίνδυνο ή κίνδυνο φωτιάς. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ. 

 

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια. 

Όταν το ανταλλακτικό αδειάσει / εξαντληθεί, αποσυνδέστε την συσκευή. Αντικαταστήστε το ανταλλακτικό 

μόνο όταν η συσκευή δεν είναι στην πρίζα. 

Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ελαφρά κατά τη χρήση. 

Πριν συνδέσετε τη συσκευή ελέγχετε πάντα η τάση να  είναι συμβατή με αυτή που αναφέρεται στη 

συσκευή. 

Για τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή χάρτινη πετσέτα. 

  


