
Βραχίονας φορμαρίσματος                                                                                                    
Ιονικές  τρίχες με κρύες  άκρες                                                                                        
Κεραμικές  θερμαινόμενες  πλάκες  με  τουρμαλίνη                                                      
Λαμπάκι  λειτουργίας  led                                                                                                      
Κουμπί ενεργοποίησης                                                                                                      
Αυτόματη  λειτουργία  απενεργοποίησης                                                          
Περιστρεφόμενο επαγγελματικό καλώδιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ΟΔΗΓΙΕΣ                                                                                                                                          
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε την  στην πρίζα  και  πατήστε  το κουμπί 
ενεργοποίησης  που βρίσκεται  πάνω  στη  λαβή  έως  ότου  το λαμπάκι  Led ανάψει. Το 
Clamp It λειτουργεί  πάντα  στους  420ο F / 215ο C. Για καλύτερα  αποτελέσματα, 
χρησιμοποιείστε το Βραχίονα  όταν φορμάρετε τα μαλλιά σας. Για να απελευθερώσετε 
τον βραχίονα, κινήστε  τον διακόπτη. Τοποθετήστε τμήματα των μαλλιών ανάμεσα  
στις θερμαινόμενες  πλάκες  και κλείστε τον βραχίονα  με το χέρι σας. Καθώς  
κατεβάζετε την βούρτσα  προς  τα κάτω, ο βραχίονας  τεντώνει τα μαλλιά δίνοντας  
τους  απαλότητα και  ισιώνοντας  τα  πιο γρήγορα, από την ρίζα έως τις άκρες.                                                                                               
Το Clamp It μπορεί να χρησιμοποιηθεί  με τον βραχίονα κλειστό. 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας                                                                                               
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν βρίσκονται  κοντά  παιδιά, 
πρέπει να λαμβάνονται  βασικές  προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ  ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΝΕΡΟ  
Κίνδυνος. Όπως οι περισσότερες  ηλεκτρικές  συσκευές, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 
έχουν ρεύμα ακόμα και όταν έχουν απενεργοποιηθεί. Για να μειώσετε  τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας ή θανάτου:                                                                                  
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, 
νεροχύτες ή οποιαδήποτε άλλα σκεύη  που περιέχουν νερό.                                                
Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας, θανάτου, τραυματισμού ή καταστροφής περιουσίας:                                                              
1. Αποσυνδέετε  πάντα  από το ρεύμα  αμέσως  μετά την χρήση. Ειδικά όταν 
χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.                                                                                                           
2. Μην χρησιμοποιείτε  κατά την διάρκεια του μπάνιου ή του ντούζ.                                    
3. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε  τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να 
πέσει μέσα στην μπανιέρα, την τουαλέτα ή τον νεροχύτη ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή 
νερού. 4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στην μπανιέρα, το νεροχύτη ή 
οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Το Clamp It μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με ή χωρίς τον βραχίονα. Για να  το 
χρησιμοποιήσετε  σαν απλή θερμαινόμενη βούρτσα  απλά αφήστε τον βραχίονα στην 
κλειστή του θέση. Ξεμπερδέψτε  τα μαλλιά, έπειτα επιλέξτε ένα τμήμα το οποίο να 
ταιριάζει  στις  θερμαινόμενες  τρίχες  και βουρτσίστε αργά κατά  μήκος  τα  μαλλιά 
σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε  το επιλεγμένο τμήμα  σφικτά  με το χέρι 
που είναι ελεύθερο και κινήστε την βούρτσα  προς τα κάτω  με τις τρίχες  να κοιτούν  
προς τα  έξω. Αυτή η κίνηση είναι  παρόμοια  με αυτή  που κάνετε όταν  
χρησιμοποιείτε το σίδερο μαλλιών. Παρόλα  αυτά  μπορείτε να κινείτε τη συσκευή  πιο 
αργά  επειδή το Clamp It δεν θα καταστρέψει  τα  μαλλιά  όπως θα μπορούσε ένα 
σίδερο.

5. Εάν η συσκευή  πέσει στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως  από το ρεύμα. Μην αγγίζετε  
το νερό.                                                                                                                                                  
6. Μην χρησιμοποιείτε  τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει κενό στην πρίζα, υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος και εγκαύματος.                     
7. Όταν δεν χρησιμοποιείται  η βούρτσα φορμαρίσματος, πρέπει να είναι 
αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και  αποθηκευμένη σε ασφαλές, ξηρό μέρος, μακριά 
από παιδιά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει  πριν την αποθηκεύσετε.                                         
8. Η συσκευή  δεν πρέπει να μένει  χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. 
9. Χρησιμοποιείστε  τη συσκευή  για την προβλεπόμενη  χρήση  που περιγράφετε στις 
οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα  που δεν συστήνονται  από τον 
κατασκευαστή.

CLAMP IT STRAIGHT



Όταν τελειώστε την χρήση της συσκευής, πιέστε το κουμπί και η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση  που ξεχάσετε να σβήσετε  το Clamp It , η αυτόματη 
απενεργοποίηση  θα λειτουργήσει  μετά από 60 λεπτά. Για να την ενεργοποιήσετε και  
πάλι πατήστε το κουμπί.

10. Χρησιμοποιείστε το καλώδιο με προσοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μην 
ασκείτε πίεση στο σημείο που ενώνεται με την λαβή. Αποφύγετε  το τράνταγμα, το 
στρίψιμο ή το τέντωμα  ειδικά  στο σημείο που συνδέεται  με το ρεύμα.                            
11. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από κάποιον ειδικό έτσι 
ώστε να αποφευχθούν τυχών βλάβες.                                                                                                 

12. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά  από το νερό και από θερμές 
επιφάνειες. Μην  τυλίγετε  το καλώδιο γύρω  από τη συσκευή  γιατί  μπορεί να  
προκληθεί  φθορά  στο καλώδιο και να σπάσει.                                                                      
13. Κρατήστε τις  θερμαινόμενες  επιφάνειες  καθαρές, χωρίς σκόνη, βρωμιά ή σπρέι 
μαλλιών. Εάν ο καθαρισμός είναι απαραίτητος  αποσυνδέστε τη συσκευή  από το 
ρεύμα και αφήστε  την να κρυώσει. Σκουπίστε  τα  υπολείμματα  με ένα  υγρό πανί.                   
14. Μην χρησιμοποιείτε κατά την διάρκεια του ύπνου.                                                         
15. Μην βάζετε κανένα αντικείμενο στο εσωτερικό της βούρτσας.                                      
16. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς  χώρους  ή σε χώρους  που υπάρχουν  
προϊόντα  με αεροζόλ (σπρέι) ή όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.                                                          

Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη από υψηλής  ποιότητας εξαρτήματα  και υλικά  
τα οποία  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και να ανακυκλωθούν. Για αυτό το λόγο, 
μην πετάτε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά  απορρίμματα όταν σταματήσει να 
λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε σημεία  συλλογής  ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτά διακρίνονται  από το σύμβολο που υπάρχει πάνω στην 
συσκευή, στις οδηγίες  χρήσης και στη συσκευασία. Παρακαλούμε  μάθετε  για τα 
σημεία συλλογής  που λειτουργούν από τις τοπικές αρχές. Βοηθήστε στην προστασία  
του περιβάλλοντος  ανακυκλώνοντας  χρησιμοποιημένα  προϊόντα.      
                                                                                                                                                                                                              
Τάση: 100V-240V, 50/60Hz
Ισχύς: 55W



17. Τα εξαρτήματα  μπορεί να ζεσταθούν κατά  την διάρκεια της  χρήσης. Αφήστε να 
κρυώσουν  πριν τα αποθηκεύσετε.                                                                                             
18. Μην τοποθετείτε την θερμαινόμενη βούρτσα απευθείας  σε κάποια επιφάνεια  
όταν είναι ζεστή ή όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.                                                                   
19. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης  με αυτή τη συσκευή.                                  
20. Μην χρησιμοποιείτε  μετασχηματιστή ρεύματος.                                                             
21. Τα παιδιά  πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με 
τη συσκευή.                                                                                                                                         
22. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών) με μειωμένη κινητική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από 
ανθρώπους με έλλειψη  γνώσης  και εμπειρίας, εκτός  αν επιβλέπονται  ή τους έχουν 
δοθεί οδηγίες  για την χρήση της συσκευής  με ασφαλή  τρόπο και έχουν κατανοήσει  
τους κινδύνους  που υπάρχουν.                                                                                                  
23.  Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να  γίνεται από παιδιά  χωρίς 
επιτήρηση.                                                                                                                                                
24. Αυτή η συσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά  άνω  των 8 ετών και από 
ανθρώπους  με μειωμένη κινητική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα  ή από 
ανθρώπους με έλλειψη γνώσης  και εμπειρίας, αν επιβλέπονται  ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες  για την χρήση της συσκευής  με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει  τους 
κινδύνους  που υπάρχουν.                                                                                                                                       
25. Τα παιδιά  δεν πρέπει να  παίζουν με τη συσκευή.       


