
BLO&GO 
 
Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την αγορά του BLO&GO. 
Με την αγορά του BLO&GO, μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που 
επιτυγχάνονται σε ένα επαγγελματικό κομμωτήριο, αλλά στην άνεση του σπιτιού σας. 
Xάρη σε αυτό το «τρίτο χέρι» θα μπορέσετε να πετύχετε ένα ποιοτικό βούρτσισμα εύκολα 
και γρήγορα.  
Θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα! 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 
Προειδοποίηση: Για την αποφυγή ατυχημάτων, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά 
και βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό έχουν διαβάσει το 
παρόν εγχειρίδιο. 
 
Οδηγίες - δεν απαιτείται συναρμολόγηση  
ΒΗΜΑ 1 
Τοποθετήστε το BLO&GO σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια με το μοχλό αναρρόφησης 
προς τα πάνω. 
ΒΗΜΑ 2 
Ενώ χρησιμοποιείτε το ένα χέρι για να στερεώσετε το BLO&GO σε μια στεγνή επίπεδη 
επιφάνεια, τοποθετήστε το άλλο χέρι σας στο μοχλό αναρρόφησης. 
Βήμα 3 
Πιέστε το μοχλό αναρρόφησης προς τα κάτω, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα 
ασφάλισης της λαβής πίεσης. 
ΒΗΜΑ 4 
Τοποθετήστε το καλώδιο του σεσουάρ σας  πάνω από ολόκληρο το άνοιγμα της θήκης 
BLO&GO, προς τα κάτω. 
ΒΗΜΑ 5 
Τοποθετήστε τη λαβή του σεσουάρ σας στη βάση, στο πάνω μέρος του BLO&GO. 
ΒΗΜΑ 6 
Κρατήστε τη λαβή του σεσουάρ σας με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι τυλίγετε το 
ελαστικό στην κορυφή του σεσουάρ σας. 
ΒΗΜΑ 7 
Τοποθετήστε το λάστιχο στο γάντζο της υποδοχής. 
ΒΗΜΑ 8 
Φτιάξτε τα μαλλιά σας με το BLO&GO. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Βλέπετε παρακάτω για πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας. 
Το BLO&GO αναπτύχθηκε με μεγάλη προσοχή τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην 
ασφάλεια. 
Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, ιδίως όταν υπάρχουν 
παιδιά. 
 
Προειδοποίηση: Το BLO&GO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.  
Κατασκευασμένο μόνο για οικιακή χρήση, μην το βυθίζετε σε νερό-είναι επικίνδυνο. 
Το BLO& GO χρησιμοποιείται με στεγνωτήρα μαλλιών. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ μετά τη χρήση. 
  



ΠΡΟΣΟΧΉ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: 
1. Αποσυνδέετε πάντα το πιστολάκι μαλλιών μετά τη χρήση του BLO&GO. 
2. Αφαιρείτε πάντα το πιστολάκι μαλλιών από το BLO&GO μετά τη χρήση. 
3. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το BLO&GO ή το πιστολάκι μαλλιών σας σε μέρος όπου 
κινδυνεύουν να πέσουν μέσα με νερό (μπανιέρα, ντους, τουαλέτα κ.λπ.) 
4. Μην χρησιμοποιείτε το BLO&GO ή το πιστολάκι μαλλιών σας ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους. 
5. Μην χρησιμοποιείτε το BLO&GO ή το πιστολάκι μαλλιών σας κοντά σε νερό. 
6. Μην ρίχνετε το BLO&GO και το πιστολάκι μαλλιών σας σε άλλο υγρό. 
7. Εάν το BLO&GO ή το πιστολάκι σας πέσει στο νερό, μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. 
Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα. 
 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: 
1.Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
2. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. 
3. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή 
βύσμα, εάν το πιστολάκι μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει βυθιστεί 
στο νερό. 
4. Κρατήστε αυτό το προϊόν και το καλώδιο του στεγνωτήρα μαλλιών σας, μακριά από 
θερμαινόμενες επιφάνειες και νερό. 
5. Φροντίστε να κρατάτε μακριά παιδιά και κατοικίδια όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
6. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ιδιωτική χρήση, όχι για επαγγελματική χρήση. 
7. Αυτό το προϊόν προορίζεται για περιποίηση μαλλιών, μην το χρησιμοποιείτε για άλλους 
σκοπούς. 
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Ελέγχετε τακτικά την 
κατάστασή του. 
9. Μην υποβάλλετε αυτό το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμό που μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία, μείωση της διάρκειας ζωής του ή ζημιά στα εξαρτήματα. 
10. Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα του προϊόντος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσλειτουργία. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που προορίζονται για επισκευή 
από τον χρήστη. 
11. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οινόπνευμα, 
απορρυπαντικά, λειαντικά ή διαβρωτικά υλικά. 
12. Μην κρεμάτε ή τραβάτε αυτό το προϊόν. 
13. Μην βάζετε τίποτα βαρύτερο από ένα πιστολάκι μαλλιών στη θήκη αυτού του 
προϊόντος. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σωστή πρόσδεση στις επιφάνειες: 
Τοποθετείτε πάντα το BLO&GO σε λεία, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.  
Το BLO&GO προσκολλάται καλύτερα σε γυαλί, καθρέφτες και στις περισσότερες επιφάνειες 
εργασίας. Η ασφαλής χρήση του BLO&GO εξαρτάται από τη σωστή στερέωση. 
Η στερέωση άλλων τύπων επιφανειών μπορεί να επηρεάσει το σύστημα ασφάλισης.  
Το BLO&GO δεν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχους, βαμμένες επιφάνειες ή άλλες σκληρές 
επιφάνειες, καθώς το προϊόν μπορεί να αφήσει σημάδια. 
 
ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΜΑΛΛΙΩΝ: 
Το καλώδιο τροφοδοσίας του στεγνωτήρα μαλλιών σας, πρέπει πάντα να διατηρείται 
μακριά από νερό, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Είναι προτιμότερο να το 
προσανατολίζετε στο πλάι για να μην σκοντάψετε. 
 
  



ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΜΑΛΛΙΩΝ: 
Βεβαιωθείτε ότι το πιστολάκι μαλλιών είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο με το 
ελαστικό καλώδιο ΠΡΙΝ χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. 
 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και αφαιρέστε το πιστολάκι μαλλιών από το BLO&GO. 
Το BLO&GO μπορεί να ζεσταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση του στεγνωτήρα μαλλιών. 
Αφήστε να κρυώσει πριν το χειριστείτε. Μόλις κρυώσει, αφαιρέστε το BLO&GO από την 
επιφάνεια στήριξης. 
Μην αφήνετε το BLO&GO προσκολλημένο για παρατεταμένες περιόδους, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει σημάδια. 


