Ιζιωηική Μαλλιών με Γεννήηπια Αημού Kemei KM-9090
Οδηγίερ Χπήζηρ

Πεπιγπαθή ζςζκεςήρ
Κνπκπί ελεξγνπνίεζεο
Κνπκπί 
Δλεξγνπνηήζηε/ Απελεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία αηκνύ
Κνπκπί +

Ρπζκίζηε ηε ξνή αηκνύ
Κνπκπηά + θαη –

Αύμεζε / Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
C. Ψεθηαθή νζόλε
D. Πιάθεο x-tourmaline
E. Σξύπεο αηκνύ
F. Καιώδην αηκνύ
G. Μαγλεηηθή βάζε
H. Βεληνύδα ζηαζεξνπνίεζεο
Αθαηξνύκελε δεμακελή λεξνύ
I.
J.
Κάιπκκα δεμακελήο
K. Σξύπα γεκίζκαηνο
L.
Καιώδην ηξνθνδνζίαο
A.
B.

Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ρσξίο ζύκβνια αηκνύ: Ο αηκόο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο
Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο κε 2 ζύκβνια αηκνύ: Ο αηκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ζην επίπεδν 1
Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο κε 3 ζύκβνια αηκνύ: Ο αηκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ζην επίπεδν 2
Πποθςλάξειρ αζθαλείαρ
Πξέπεη λα παίξλεηε ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ
θαη απηέο πεξηιακβάλνπλ:
1. ηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπήο ζπκθσλεί κε εθείλε ηεο θεληξηθήο
παξνρήο ξεύκαηνο.
2. Μελ αθήλεηε πνηέ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ πξίδααπνζπλδέεηε ηε κεηά από θάζε ρξήζε.
3. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή πάλσ ή θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο.
4. Πάληνηε ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε επίπεδε επηθάλεηα θαηά ηε ρξήζε.
5. Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε θαπηέο επηθάλεηεο.
6. Πνηέ κελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή εθηεζεηκέλε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, ήιην θηι…)
7. Απηή ε ζπζθεπή δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από νπνηνλδήπνηε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο
ηθαλόηεηεο ή από νπνηνλδήπνηε κε αλεπαξθή εκπεηξία ή γλώζε ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο,

εθηόο εάλ βξίζθεηαη ππό ηελ επίβιεςε ή ηνπ έρνπλ δνζεί νδεγίεο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από ην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ.
8. Βεβαησζείηε όηη ηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα παίμνπλ κε ηε ζπζθεπή.
9. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ην ζώκα, ην θηο ή ην θαιώδην ζε λεξό ή άιια πγξά – θαζαξίζηε ην
ζθνππίδνληαο ην πάληα κε λσπό παλί.
10. Πάληα απνζπλδέεηε ηελ από ηελ πξίδα πξνηνύ εθαξκόζεηε ή αθαηξέζεηε αμεζνπάξ θαη
πξηλ ηνλ θαζαξηζκό.
11. Βεβαησζείηε όηη ηα ρέξηα ζαο είλαη ζηεγλά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ή ξπζκίζεηε ηνπο
δηαθόπηεο ή πξηλ αγγίμεηε ην θαιώδην ή ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο ηξνθνδνζίαο.
12. Γηα λα αθαηξέζεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα, θξαηήζηε ην θηο θαη ηξαβήμηε ην απεπζείαο
από ηελ πξίδα. Πνηέ κελ ηξαβάηε ην θαιώδην γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή.
13. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην ή ην θηο είλαη θαηεζηξακκέλα ή εάλ ε
ζπζθεπή θαζεαπηή είλαη ειαηησκαηηθή – όιεο νη επηζθεπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από
επίζεκν θέληξν επηζθεπώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή από εμνπζηνδνηεκέλνπο από απηόλ
ηερληθνύο γηα λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ θίλδπλνη.
14. ε πεξίπησζε ρξήζεο αγσγώλ επέθηαζεο, απηνί πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ηάζε
ηεο ζπζθεπήο γηα λα απνθεπρζεί θίλδπλνο γηα ηνλ ρξήζηε θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή. Οη αθαηάιιεινη αγσγνί επέθηαζεο
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αλσκαιία ζηελ ιεηηνπξγία.
15. Πνηέ κελ αθήζεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη ζε κέξε πνπ κπνξεί λα ην πηάζεη παηδί.
16. Με ζέηεηε ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο εμαξηήκαηα πνπ δελ
είλαη απζεληηθά ή πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή.
17. Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ή λσπά ρέξηα.
18. Με βπζίζεηε ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή άιια πγξά.
19. Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε αηκνζθαηξηθνύο παξάγνληεο όπσο βξνρή, ήιην θηι. Με
ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε εμσηεξηθό ρώξν.
Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο (π.ρ. ζεξκάζηξα).
Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ έρεη ππνζηεί βιάβε θαη/ή βξαρπθύθισκα. ε
θάζε πεξίπησζε κελ επηρεηξήζεηε λα επηζθεπάζεηε ηε ζπζθεπή κόλνη ζαο γηα λα
απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ ειεθηξηζκό. ε πεξίπησζε πνπ
ρξεηαζηεί επηζθεπή θαιέζηε έλα θέληξν επηζθεπώλ.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζην κπάλην ή θνληά ζε ληπηήξα γεκηζκέλν κε λεξό. Δάλ ε
ζπζθεπή πέζεη ζην λεξό, κελ ηελ πηάζεηε ζε θακία πεξίπησζε, αιιά πξώηα ηξαβήμηε ην
θηο από ηελ πξίδα.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αεξνδόι ή ζπξέη.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε κέξε πνπ ρνξεγείηαη νμπγόλν.
Με ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ελώ ηε ρξεζηκνπνηείηε.
27. Πνηέ κε ξίρλεηε ή εηζάγεηε αληηθείκελα ζηηο νπέο ηεο ζπζθεπήο.
28. Κξαηήζηε ηηο επηθάλεηεο πνπ ζεξκαίλνληαη θαζαξέο θαη ρσξίο ζθόλε, βξσκηά ή ρεκηθά
πξντόληα (όπσο ζπξέη καιιηώλ).

Αποθήκεςζη ζςζκεςήρ
 Πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηεο ζπζθεπήο, αθήζηε ηε ζε θάζε πεξίπησζε λα θξπώζεη
 Φπιάμηε ηε καθξηά από παηδηά ζε μεξό κέξνο
 Πνηέ κελ ηπιίγεηε ην θαιώδην γύξσ από ηε ζπζθεπή θαζώο απηό ζα νδεγήζεη ζε θζνξά
θαη πηζαλόλ ζπάζηκό ηνπ.
Τπόπορ σπήζηρ
Πξηλ μεθηλήζεηε:
1. Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ειέγμηε ηε ζπζθεπή θαη ηα εμαξηήκαηά ηεο.
2. πληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηείηε απηνληζκέλν λεξό ή λα ην έρεηε βξάζεη ώζηε λα γίλεη
απεζηαγκέλν. εθώζηε ηε δεμακελή από ηε βάζε θαη ζεθώζηε ην θαπάθη ηεο ηξύπαο
γεκίζκαηνο θαη ξίμηε λεξό κέζα (πεξίπνπ 470ml). Όηαλ νινθιεξώζεηε ην γέκηζκα,
επαλαηνπνζεηήζηε ηε ζηε βάζε. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε λεξό ζε νπνηαδήπνηε θάζε
θαζώο δηαρσξίδεηαη από ηε βάζε.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα βιέπεηε αηκό λα εμέξρεηαη από ηηο ηξύπεο θαη
λα αθνύηε ηνλ ήρν ηεο αληιίαο. Δάλ απηό δε ζπκβαίλεη ζα πξέπεη λα γεκίζεηε μαλά ηε
δεμακελή λεξνύ.
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Με γεκίζεηε ηε δεμακελή ελώ είλαη αθόκα ηνπνζεηεκέλε ζηε βάζε. Με
ρξεζηκνπνηείηε πξόζζεηα κέζα ζηε δεμακελή (άξσκα, καιαθηηθό θηι.). Με ρξεζηκνπνηείηε
λεξό από ζηεγλσηήξην, ςπγείν, air-condition, βξόρηλν). Απηά ηα λεξά πεξηιακβάλνπλ
νξγαληθά θαηάινηπα θαη/ή κεηαιιηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξώλνληαη ιόγσ ηεο επίδξαζεο
ηεο ζεξκόηεηαο θαη πξνθαινύλ πηηζίιηζκα θαη θζνξά.
Βεβαησζείηε όηη ην λεξό είλαη επαξθέο ώζηε ν αηκόο λα είλαη απνηειεζκαηηθόο.
Ξεκινώνηαρ ηη σπήζη
1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε επίπεδε, ζηαζεξή επηθάλεηα.
2. πλδέζηε ηε ζε πξίδα πξνδηαγξαθώλ ίδησλ κε ηεο ζπζθεπήο θαη παηήζηε ην θνπκπί
ελεξγνπνίεζεο.
3. Η νζόλε LCD αλάβεη θαη δείρλεη ηηο ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο (ζεξκνθξαζία θαη ξνή αηκνύ).
4. Πεξηκέλεηε πεξίπνπ 3 ιεπηά ώζηε ε ζπζθεπή λα είλαη ιεηηνπξγηθή (πξνζέξκαλζε ησλ
δηάθνξσλ κεξώλ).
5. Καηά ηελ πξώηε ρξήζε ζα ρξεηαζηεί λα πξνεηνηκάζεηε ηελ αληιία αλνίγνληαο θαη
θιείλνληαο ην ζίδεξν πνιιέο θνξέο.
6. Όηαλ θιείλεηε ηηο πιάθεο θαη ε παξαγσγή αηκνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ζα αθνύζεηε ηελ
αληιία λα ελεξγνπνηείηαη.
7. Χξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά + θαη – γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία κε βάζε ηνλ ηύπν
ησλ καιιηώλ ζαο.
8. Ρύζκηζε ηνπ αηκνύ: πηέζηε ην + γηα 3 δεπηεξόιεπηα γηα λα εηζέιζεηε ζηε ιεηηνπξγία αηκνύ
θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα ξπζκίζεηε ηε ξνή ηνπ.
9. Δλεξγνπνίεζε / Απελεξγνπνίεζε Αηκνύ: Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε
ηελ παξνρή αηκνύ θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί – γηα 3 δεπηεξόιεπηα.
10. Μόιηο νη ξπζκίζεηο νινθιεξσζνύλ, ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε γηα ρξήζε.

Χπήζη
1. Πάξηε κηα ηνύθα καιιηά 5 εθ. ην κέγηζην θαη ηνπνζεηήζηε ηηο πιάθεο ηεο ζπζθεπήο θνληά
ζηηο ξίδεο.
2. Σνπνζεηήζηε ηε ξίδα ηεο ηνύθαο αλάκεζα ζηηο πιάθεο, θιείζηε ζθηρηά θαη θπιήζηε ήπηα
πξνο ηηο άθξεο ηεο ηνύθαο, γηα λα επηηξέςεηε ζηνλ αηκό λα θπθινθνξήζεη θαιά ζηελ
θαξδηά ηεο ηξίραο.
3. Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηαζηεί.
4. Η ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηηο ηξύπεο ηνπ αηκνύ πάληα θάησ, ώζηε ε ηνύθα
πνπ δνπιεύεηε λα έξρεηαη πξώηα ζε επαθή κε ηνλ αηκό θαη κεηά λα ηζηώλεηαη από ηηο
πιάθεο.
5. Κάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή, ζπληζηάηαη λα εθαξκόδεηε ηελ θαηάιιειε
ζεξαπεία (αξγαλέιαην θ.ά.) γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
6. Η ζπζθεπή απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κεηά από 1 ώξα αδξάλεηαο. Παηήζηε μαλά ην
θνπκπί ηεο ελεξγνπνίεζεο γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε.
7. Αθήζηε ηα καιιηά λα θξπώζνπλ πξηλ ηα ρηελίζεηε.
Αποθήκεςζη
1. Μελ θξεκάηε ηε ζπζθεπή από ην θαιώδην αηκνύ
2. Πξνζέμηε λα κελ ιπγίζεηε ή ζηξίςεηε ην θαιώδην θαηά ηε ρξήζε ή ηελ απνζήθεπζε.
3. Καηά ηε ρξήζε, κελ ηνπνζεηήζεηε ηε ζπζθεπή ζε κηα επηθάλεηα, αιιά πξνηηκήζηε θάπνην
ζεξκναλζεθηηθό κέζν.
4. Μεηά ηε ρξήζε, βεβαησζείηε όηη έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηε ζπζθεπή θαη αθήζηε ηε λα
θξπώζεη πξηλ ηελ απνζήθεπζε.

Τύπορ μαλλιών
Λεπηή ηξίρα
Καλνληθή ηξίρα
Χνληξή ηξίρα

Καλνληθά
200ºC
2 πεξάζκαηα
210ºC
2 πεξάζκαηα
210ºC
2 πεξάζκαηα

Δπαίζζεηα
190ºC
2 πεξάζκαηα
200ºC
2 πεξάζκαηα
200ºC
2 πεξάζκαηα

Πνιύ επαίζζεηα
160ºC
2 πεξάζκαηα
170ºC
2 πεξάζκαηα
200ºC
2 πεξάζκαηα

