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ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ IONIC STYLER PRO 
 

Θερμαινόμενη Βούρτσα & Κεραμικό Επίπεδο Σίδερο μαλλιών 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να 
ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, είναι ηλεκτρικά ζωντανά ακόμα και όταν ο διακόπτης είναι στη θέση "OFF". 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία: 
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. 
2. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο. 
3. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε 
μπανιέρα ή νεροχύτη. 
4. Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε μέσα στο νερό ή άλλο υγρό. 
5. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην ακουμπήσετε  στο νερό. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή 
τραυματισμού ατόμων: 
1. Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη. 
2. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από, πάνω ή κοντά σε 
παιδιά ή άτομα με ορισμένες αναπηρίες. 
3. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως 
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή. 
4. Ποτέ μην χειρίζεστε αυτήν τη συσκευή εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έπεσε στο 
νερό. 
5. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο 
γύρω από τη συσκευή. 
6. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτήν τη συσκευή. 
7. Το InStyler® Ionic Styler Pro είναι ζεστό όταν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τα μάτια και 
το γυμνό δέρμα να αγγίζουν θερμές επιφάνειες. 
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης. 
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα 
δοχεία που περιέχουν νερό. 
10. Ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε ενώ κοιμάστε. 
11. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην λειτουργείτε, όπου 
χρησιμοποιούνται προϊόντα σπρέι (ψεκασμού) ή όπου χορηγείται οξυγόνο. 
12. Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή απευθείας πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ενώ 
είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στο ρεύμα. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 
με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί  οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . 
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. 
Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε από το διακόπτη ON / OFF και αποσυνδέστε την μετά από 
τη χρήση και όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 
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ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Χαρακτηριστικά 
Κρύες στο άγγιγμα νάιλον τρίχες 
 

Κρύο Άκρο 

Διακόπτης 
για να ανοίξετε / να κλείσετε τον ανοιγόμενο 
κύλινδρο 

Διπλή Κεραμική θερμαινόμενη 
πλάκα 

Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ Κεραμικό επίπεδο σίδερο μαλλιών 

 Λυχνία ένδειξης 
 Διακόπτης ON / OFF με 2 ρυθμίσεις 

θερμότητας 
 Περιστρεφόμενο Καλώδιο 

 
Βασικές οδηγίες 
1. Συνδέστε το InStyler® Ionic Styler Pro στην πρίζα 
2. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ». 
Σημείωση: Θα χρειαστεί περίπου 1 λεπτό για να είναι έτοιμο το InStyler® Ionic Styler Pro, να 
το χρησιμοποιήσετε μετά την ενεργοποίησή του. 
3. Χρησιμοποιήστε μόνο σε στεγνά μαλλιά. 
4. Βουρτσίστε τα μαλλιά εξ ολοκλήρου με το InStyler® Ionic Styler Pro για ομαλότερο 
χτένισμα, αποφυγή κόμπων και για να επιτύχετε ένα πιο ομαλό, λαμπερό και πιο απαλό 
στυλ. 
5. Χωρίστε τα μαλλιά σε τμήματα και χτενίστε ξανά αργά. Περιστρέψτε τη βούρτσα σε κάθε 
τμήμα για να δημιουργήσετε μέγιστη πληρότητα, σώμα και όγκο. Μην αφήνετε τα μαλλιά 
να περιστρέφονται γύρω από τη βούρτσα, αντίθετα κυλίστε συνεχώς τη βούρτσα στα 
μαλλιά. 
6. Επειδή η θερμότητα βρίσκεται στο εσωτερικό του κυλίνδρου της βούρτσας, 
χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να βάλετε τα μαλλιά σας και κρατήστε το όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στον κύλινδρο. Φροντίστε να αγγίζετε μόνο τις κρύες στο άγγιγμα τρίχες. 
Μην αγγίζετε τον κύλινδρο. 
7. Για να  συνηθίζετε τη νέα τεχνολογία, ξεκινήστε με μικρά τμήματα μέχρι να 
εξοικειωθείτε. Τα μικρότερα τμήματα θα οδηγήσουν σε μια πιο σφιχτή μπούκλα, ενώ 
μεγαλύτερα τμήματα θα οδηγήσουν σε χαλαρότερη μπούκλα. Τα μικρότερα τμήματα θα 
βοηθήσουν επίσης στην αποφυγή κόμπων. 
 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Ενεργοποιήστε το διακόπτη και επιλέξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανάλογα με  την 
προτίμησή σας. 
HIGH: Καλύτερο για κανονικά έως παχιά μαλλιά ή τα μαλλιά που είναι φυσικά πολύ 
κυματιστά ή σγουρά. 
LOW: Καλύτερο για λεπτά ή κατεστραμμένα μαλλιά ή τα μαλλιά που είναι πολύ 
ταλαιπωρημένα ή βαμμένα. 
OFF: Απενεργοποιεί τη συσκευή 
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Σημείωση: Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει έως ότου επιτευχθεί η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μόλις παραμείνει αναμμένη η ενδεικτική 
λυχνία. 
Για ασφάλεια, γυρίστε το διακόπτη ON / OF στη θέση off και αποσυνδέστε τη μετά τη 
χρήση. 
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι το InStyler® Ionic Styler Pro είναι 
ενεργοποιημένο είτε στη ρύθμιση HIGH είτε στη ρύθμιση LOW. Η ενδεικτική λυχνία που 
αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει στη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία. Εάν διαπιστώσετε ότι η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε και 
συνδέστε την ξανά. 
ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
Ανοίξτε τον κύλινδρο για ίσιωμα, κλείστε τον κύλινδρο για χρήση ως θερμαινόμενη 
στρογγυλή βούρτσα. 
Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξει. 
Σύρετε προς τα πάνω για να κλειδώσει. 
Για να αποφύγετε το μπλέξιμο 
Φροντίστε να βουρτσίζετε ολόκληρο το κεφάλι πριν από το χτένισμα .Βουρτσίστε κάθε 
τμήμα μεμονωμένα όσες φορές χρειάζεται, έως ότου να περνάει χωρίς εμπόδια ανάμεσα 
από τα μαλλιά. 
Κατά το χτένισμα, φροντίστε να χτενίζετε πρώτα τα μαλλιά, πριν  τα περιστρέψετε: χτενίστε 
πρώτα και στη συνέχεια περιστρέψτε λίγο, χτενίστε ξανά και στη συνέχεια περιστρέψτε 
λίγο μέχρι να περάσετε πλήρως το τμήμα των μαλλιών. 
Όταν κάνετε μπούκλες, κρατήστε τον κύλινδρο κατακόρυφο και αποφύγετε τη οριζόντια 
θέση. 
ΕΑΝ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΥΝ 
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ξεμπερδέψετε τα μαλλιά σας: 
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την. 
2. Μην πανικοβάλλεστε και μην τραβάτε τη συσκευή. Αυτό θα επιδεινώσει μόνο το 
μπέρδεμα. 
3. Ξεκινήστε ξετυλίγοντας τη συσκευή προς την αντίθετη κατεύθυνση που προκάλεσε το 
μπέρδεμα. 
4. Εάν η αντίστροφη κίνηση  δεν επιλύσει το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μια χτένα για να 
σηκώσετε και να ξεχωρίσετε την τούφα που είναι μπερδεμένη. Αυτό θα δημιουργήσει χώρο 
και ελευθερία ώστε τα μαλλιά σας να ξετυλίγονται από τη συσκευή. 
5. Μην επιχειρήσετε να βγάλετε τα μαλλιά με τα δάχτυλα ή τα νύχια σας ανάμεσα από τις 
τρίχες της βούρτσας. Χρησιμοποιήστε μία χτένα, καθώς η συσκευή είναι ζεστή. 
 
Φροντίδα 
• Αποσυνδέετε πάντα το InStyler® Ionic Styler Pro και αφήστε το να κρυώσει πριν το 
καθαρίσετε. 
• Μην ξεπλύνετε με νερό. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο InStyler® Ionic Styler Pro. 
• Για να καθαρίσετε τις νάιλον τρίχες, σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιλαμβάνουν βενζίνη και / ή αραιωτικό βαφής γιατί μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στο InStyler® Ionic Styler Pro. 
• Για να καθαρίσετε την κεραμική πλάκα, χρησιμοποιήστε μπατονέτες. Προσέξτε να μην 
αφήσετε τις βαμβακερές ίνες στην πλάκα. 
• Καθαρίζετε συχνά για να αποφύγετε τη συλλογή σκόνης και μαλλιών. 
• Ανοίξτε τον κύλινδρο για να καθαρίσετε εύκολα τα μαλλιά από αυτόν. 
Αποθήκευση 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα ακόλουθα πριν αποθηκεύσετε το InStyler® Ionic Styler Pro: 
• Απενεργοποιήστε από το διακόπτη ON / OFF και αποσυνδέστε το. 
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• Βεβαιωθείτε ότι ο κεραμικός κύλινδρος  έχει κρυώσει. 
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το InStyler® Ionic Styler Pro. 
 
‘Ίσιωμα 
Χρησιμοποιώντας τον Ανοιχτό Κύλινδρο 
 
• Ξεκλειδώστε την ασφάλεια σύροντας το κουμπί για να το ανοίξετε. 
• Μόλις ανοίξει το εργαλείο, πάρτε μεγάλα ή μικρά τμήματα ανάλογα με την υφή των 
μαλλιών και το επιθυμητό στυλ. 
• Κρατώντας το τμήμα μακριά από το κεφάλι σας, κάντε χώρο για να χωρίσετε τον κύλινδρο 
για να περιβάλλει τα μαλλιά σας όπως θα κάνατε με ένα επίπεδο σίδερο. Μην φοβάστε να 
πλησιάσετε στο τριχωτό της κεφαλής. Οι δροσερές τρίχες αφής θα σας προστατεύσουν από 
εγκαύματα και θα εξασφαλίσουν τέλεια ίσια μαλλιά από τη ρίζα έως τα άκρα. 
• Αφού τοποθετήσετε το τμήμα στο ανοιχτό σίδερο ισιώματος, σύρετε αργά το εργαλείο με 
σταθερή ταχύτητα μέχρι να φτάσετε στα άκρα. 
 
Βασική μπούκλα 
• Με τον κύλινδρο κλειστό, βουρτσίστε το τμήμα μέχρι να περάσετε εύκολα με τη βούρτσα 
• Ξεκινώντας κοντά στο κάτω μισό του τμήματος, τυλίξτε  το τμήμα των μαλλιών γύρω από 
τον κύλινδρο. 
• Σύρετε και κυλήστε τα μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο. Επαναλάβετε την ολίσθηση των 
μαλλιών και περιστρέψτε τα μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο μέχρι  να φτάσετε στα άκρα. 
 
Βασικό κύμα 
• Ξεκινώντας κοντά στο κάτω μισό του τμήματος,, τυλίξτε το τμήμα των μαλλιών γύρω από 
τον κλειστό κύλινδρο. Μπορείτε να το κάνετε με τον κύλινδρο πάνω ή κάτω από τα μαλλιά. 
ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλετε να κυματίσετε τα μαλλιά. 
• Βάλτε τα μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας το ελεύθερο χέρι σας. 
Περιστρέψτε τον κύλινδρο  μέχρι τα άκρα των μαλλιών συνεχίζοντας να περνάτε  τα μαλλιά 
γύρω από τον κύλινδρο καθώς συνεχίζετε. 
 
Άκρες προς τα μέσα ή προς τα έξω 

• Ακολουθήστε τις «ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» και εφαρμόστε το InStyler® Ionic Styler Pro στα άκρα 
των μαλλιών. 
• Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να κρατήσετε τα μαλλιά γύρω από τον 
κύλινδρο και να χτενίστε μόνο στα άκρα. Συνεχίστε να κυλάτε για να προσθέσετε λάμψη και 
σώμα στα άκρα των μαλλιών. 
 
Προσθέστε όγκο στην ρίζα των μαλιών 
• Ακολουθήστε τις "ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ" και εφαρμόστε το InStyler® Ionic Styler Pro στις ρίζες 
του επάνω τμήματος, όπου επιθυμείτε πρόσθετο όγκο. 
Χρησιμοποιώντας και το άλλο χέρι θα το κάνει πιο εύκολο. 


