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Safety warnings
● The hair dryer must be connected to an 220-240V power supply socket. 
● The inlet and outlet of the device must never be covered or blocked in order to avoid overheating or mechanical damage.
● Never use the hair dryer in the vicinity of woven fabrics, paper or other flammable materials, otherwise it will easily lead to a fire.
● Never use the hair dryer near gas or other highly flammable materials.
● Do not insert hair pins or other unsuitable items into the air inlet and outlet of the hair dryer, otherwise the hair dryer will damaged, or else an electric 
shock accident may occur. 
● Warning: Never use the hair dryer in bathrooms.
● The hair dryer is not suitable for drying children's hair.
● After use, make sure that the hair dryer switch is set to the off position, disconnect the plug from the socket.
● Use a soft cloth to clean the hair dryer's parts when it has been wet, never use oil or detergents.
● Do not touch the device with wet hands in order to prevent accidents.
● Do not use the hair dryer near bathtubs or other water containers. 
● If the power cable is damaged, make sure to deliver the device for repair to an authorised service department before the next use.
● In order to increase protection, a rated residual current device is recommended to be connected to the electrical circuit.
● The RCD device must not exceed 30MA. Please consult a professional RCD installer.

Technical Data
Voltage: 220-230V

Frequency: 50/60Hz

Power: 2100W

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the prod-
ucts. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in 
the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses 
or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.

Operating instructions
0: Set the power switch to ''0'' position in order to turn off the hair dryer.
I: Set the power switch to ''I'' position in order to select the low power function.
II: Set the power switch to ''I'' position in order to select the high power function.
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Οδηγίες ασφαλείας
● Η συσκευή πρέπει πάντοτε να συνδέεται σε πρίζες 220-240V. 
● Η εισαγωγή και η εξαγωγή αέρος της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να καλύπτεται ή να φράσσεται ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση ή η μηχανική 
βλάβη.
● Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή κοντά σε υφάσματα, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά για να αποφύγετε την πιθανότητα υπερθέρμανσης και ανάφλε-
ξη.
● Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή υπό την παρουσία αερίων ή άλλων εύφλεκτων υλικών.
● Μην εισάγετε καρφίτσες μαλλιών ή άλλα ακατάλληλα αντικείμενα στην εισαγωγή και την εξαγωγή του στεγνωτήρα για να αποφύγετε την πρόκληση 
βλάβης και το ενδεχόμενο ατύχημα ηλεκτροπληξίας. 
● Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στεγνωτήρα μαλλιών σε μπάνια ή άλλους αντίστοιχους χώρους.
● Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το στέγνωμα των μαλλιών των παιδιών.
● Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας του στεγνωτήρα μαλλιών έχει ρυθμιστεί στη θέση απενεργοποίησης (OFF ή ''0''), αποσυνδέστε 
το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
● Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα μέρη του στεγνωτήρα μαλλιών όταν έχει βραχεί ελαφρώς, μην χρησιμοποιείτε ποτέ λάδι ή απορ-
ρυπαντικά.
● Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τα ατυχήματα.
● Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήρα μαλλιών κοντά σε μπανιέρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
● Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραδώσει τη συσκευή για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις 
προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά.
● Για να αυξηθεί η προστασία, συνιστάται να συνδέεται με το ηλεκτρικό κύκλωμα μια ονομαστική συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD).
● Η συσκευή RCD δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30MA. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη RCD.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση: 220-230V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: 2100W

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται 
να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγ-
γελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρη-
σης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Οδηγίες λειτουργίας
0: Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ''0'' για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών.
I: Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ''I'' για να επιλέξετε τη λειτουργία χαμηλής ισχύος.
II: Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ''I'' για να επιλέξετε τη λειτουργία υψηλής ισχύος.



DISPOSE OF 

PACKAGING 

RESPONSIBLY 

-

DO NOT DISPOSE 

OF ELECTRICAL GOODS 

IN HOUSEHOLD WASTE 




