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ΕΛΛ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν GAMA by SALON EXCLUSIVE. Είμαστε σίγουροι πως θα εκτιμήσετε τη φροντίδα με την οποία 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Η έρευνα GAMA by SALON EXCLUSIVE συνεχίζει πάντα να συνδυάζει την καινοτομία και την 
τεχνολογία για να δημιουργήσει προϊόντα ανώτερης ποιότητας, που δημιουργήθηκαν με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τα καλύτερα 
υλικά. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση, όπως σε αυτή τη σειρά by SALON EXCLUSIVE, σχεδιασμένη για πιο απαιτητικούς 
καταναλωτές που θέλουν να επιτύχουν άριστο αποτέλεσμα τόσο στο κομμωτήριο όσο και στο σπίτι. Πριν από τη χρήση, διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες και διατηρείστε τις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
1- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρούς 
χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες. Μη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλα 
υγρά. 2- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες ή 
σε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. 3- Αποσυνδέστε τη συσκευή 
από την πρίζα όταν είναι σβηστή, γιατί η εγγύτητα σε νερό μπορεί 
να αποτελέσει κίνδυνο˙ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τη 
χρησιμοποιείτε στο μπάνιο. 4- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε αυτή 
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την ηλεκτρική συσκευή σε περίπτωση που προηγουμένως έχει έρθει 
σε επαφή με υγρά, αν διαπιστώσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας 
είναι κατεστραμμένο ή αν υπάρχουν εμφανείς φθορές στο 
εξωτερικό μέρος της ή σε κάποιο εξάρτημά της. Σε περίπτωση που 
η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την αμέσως από το 
ρεύμα και παραδώστε την σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για 
έναν έλεγχο. 5- Για να αποφύγετε κινδύνους, στην περίπτωση που 
το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, ζητήστε αμέσως την 
αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή, σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 6- Διατηρείτε τη συσκευή και το 
καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας και από 
επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα (πλαστικό, υφάσματα 
βινυλίου, κλπ.). 7- Μην κρατάτε ή χειρίζεστε τη συσκευή από το 
καλώδιο. Αποφύγετε να τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, 
να το διπλώνετε ή να το στρίβετε καθώς διακυβεύεται η σωστή 

λειτουργία και μπορεί να επιφέρει βλάβη στο σεσουάρ. Η μη 
τήρηση των παραπάνω ειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει βραχυκύκλωμα και επομένως ανεπανόρθωτες βλάβες 
στο σεσουάρ, αλλά επίσης θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του 
χρήστη. 8- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει 
κατεστραμμένα μέρη πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Μη χρησιμοποιείτε μηχανισμούς ή/και 
εξαρτήματα τροποποιημένα ή μη εγκεκριμένα από τον 
κατασκευαστή. 9- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δε 
χρησιμοποιείται και περιμένετε να κρυώσει πριν την τοποθετήσετε 
σε ασφαλές μέρος. Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το καλώδιο από 
το φις. 10- Αν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την 
από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό 
χρησιμοποιείτε ήπια προϊόντα που δεν περιέχουν φαινυλφαινόλη. 
11- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο 
κατασκευάστηκε. 12- Ως επιπλέον μέτρο προστασίας προτείνουμε 
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να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το 
μπάνιο ένα διαφορικό διακόπτη (RCD, στην αγγλική του ονομασία) 
με ένα όριο διακοπής κάτω από 30 mA. Συμβουλευτείτε τον 
ηλεκτρολόγο σας.
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με 
μειωμένες δεξιότητες (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά), φυσικές, 
κινητικές ή νοητικές ή με μειωμένη αντίληψη του ίδιου του 
προϊόντος, εκτός αν έχουν διδαχτεί τη χρήση του προϊόντος ή το 
χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενός ατόμου υπεύθυνου για την 
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει πάντα να είναι υπό την επίβλεψη 
ενηλίκων ώστε να μην παίζουν με τα προϊόντα.

            Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες ή
           σε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
 

            Αυτή η συσκευή, για την ασφάλειά σας, έχει σχεδιαστεί
            με διπλό μονωτικό υλικό. 

             Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία δείχνει ότι το προϊόν δεν
             πρέπει να θεωρηθεί κανονικό οικιακό απόρριμμα, αλλά όταν
             αποφασιστεί η απόρριψή του πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο
             σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Φροντίζοντας για την καταστροφή αυτού του προϊόντος με τον 
κατάλληλο τρόπο συνεισφέρετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία, που θα μπορούσαν να 
προέλθουν από την ακατάλληλη επεξεργασία του προϊόντος. Για 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος 
επικοινωνήστε με το δήμο, την τοπική υπηρεσία ειδικών απορριμμάτων ή 
το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Ο στάνταρ χρόνος εγγύησης για τους στεγνωτήρες μαλλιών που διατίθενται στο κοινό είναι 24 μήνες, όπως απαιτείται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ. Ο χρόνος εγγύησης για επαγγελματίες για τους στεγνωτήρες μαλλιών που χρησιμοποιούνται στα 
ινστιτούτα αισθητικής και για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς, προβλέπει την διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
Και για τις δύο περιπτώσεις, η εγγύηση θα ισχύει με την επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, αναγνώσιμης και ολόκληρης σε 
όλα τα μέρη της, ενώ μαρτυρία της εγγύησης αποτελούν η ημερομηνία και το είδος. Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία 
εξυπηρέτησης εντός της εγγύησης, θα πρέπει να πάτε με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στο κατάστημα όπου το αγοράσατε. Το 
προϊόν θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί άμεσα με ένα προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή διαθέτει μία προστατευτική επικάλυψη γύρω από τις αντιστάσεις. Όταν η συσκευή συνδέεται και λειτουργεί για πρώτη φορά 
μπορεί να προκύψει μια στιγμιαία απελευθέρωση καπνού, λόγω της επικάλυψης της αντίστασης που θερμαίνεται για πρώτη φορά. Αυτό 
δεν αποτελεί κίνδυνο για τον χειριστή και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας της συσκευής. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για 
πρώτη φορά, αφήστε τη να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα.

PLUMA 5500 OXY – ACTIVE SYSTEM C

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΣΟΥΑΡ ΣΑΣ :
Η ταχύτητα και η θερμοκρασία έχουν διαφορετικά κουμπιά επιλογών:
Επιλογές ταχύτητας
0 = OFF / I = Μεσαία/ II = Υψηλή
Επιλογές θερμοκρασίας
I = Κρύο / II = Ζεστό / III = Πολύ ζεστό

Η ροή του αέρα και οι θερμοκρασίες είναι πάντοτε υπό έλεγχο, εξασφαλίζοντας μέγιστη απαλότητα στα μαλλιά σας.

6 συνδυασμοί 2 ταχυτήτων και 3 θερμοκρασιών 
I  = Μεσαία + I = Κρύο = Κρύος αέρας μεσαίας ταχύτητας
I  = Μεσαία+ II = Ζεστό = Ζεστός αέρας μεσαίας ταχύτητας
I  = Μεσαία+ III = Πολύ ζεστό = Πολύ ζεστός αέρας μεσαίας ταχύτητας
II = Υψηλή + I = Κρύο = Κρύος αέρας υψηλής ταχύτητας
II  = Υψηλή + II = Ζεστό = Ζεστός αέρας υψηλής ταχύτητας
II  = Υψηλή + III = Πολύ ζεστό = Πολύ ζεστός αέρας υψηλής ταχύτητας

ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ :
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να φτιάξετε το ολοκληρώσετε το στυλ σας—το μοτέρ πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Όταν 
πιέσετε αυτό το κουμπί, ο ζεστός αέρας ψύχεται αμέσως και βοηθά στην καλύτερη ρύθμιση του στυλ. Αφού αφήσετε το κουμπί, η ροή 
αέρα επανέρχεται στην επιλεγμένη ρύθμιση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ AC ΜΟΤΕΡ
Το επαγγελματικό σεσουάρ μαλλιών PLUMA 5500 έχει AC μοτέρ σχεδιασμένο να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα υφιστάμενο 
έντονη χρήση. Η υψηλή ικανότητα στεγνώματος του το καθιστά το ιδανικό εργαλείο για τους πλέον απαιτητικούς κομμωτές .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C
Η σκόνη και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα κομμωτήρια μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα στο σεσουάρ μαλλιών και 
αυτό έχει άμεση συνέπεια στη λειτουργία του, προκαλώντας υπερθέρμανση. Η τεχνολογία συστήματος  C αναγνωρίζει αυτήν την 
υπερθέρμανση και εξισορροπεί πλήρως την θερμοκρασία εξόδου του αέρα αυτόματα. Το σεσουάρ επομένως παραμένει 
προστατευμένο και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει τον κομμωτή κατά την  καθημερινή του δουλειά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OXY-ACTIVE
Όταν τα μαλλιά δεν προστατεύονται σωστά από τους εξωτερικούς παράγοντες, οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να μειώσουν σταδιακά τα 
μόρια που παρέχουν το χρώμα, οξειδώνοντας και εξαλείφοντας τη λάμψη των μαλλιών. Η τεχνολογία OXY-ACTIVE, χάρη στην εκπομπή 
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ενεργού οξυγόνου, έχει δύο πολύ σημαντικά οφέλη για την περιποίηση των μαλλιών. Παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι των 
εξωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων, παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης του χρώματος. Κάνει εφικτό το βαθύ 
καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής, αποκαθιστώντας τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη των μαλλιών. ΔΡΑ ΣΑΝ ΕΝΑΣ 
ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ , γεγονός επιστημονικά δοκιμασμένο. Η OXY-ACTIVE TECHNOLOGY είναι ιδανική για 
καθημερινή χρήση σε σαλόνια ομορφιάς και κομμωτήρια .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΜΑΛΙΝΗΣ
Η τουρμαλίνη είναι μια πολύτιμη πέτρα, μια φυσική πηγή ιόντων. Όταν θερμαίνεται, εκπέμπει αρνητικά ιόντα τα οποία ,όταν 
συνδυάζονται με το κεραμικό εκπέμπουν Υπέρυθρη Θερμότητα. Σωματίδια αυτής της πέτρας είναι τοποθετημένα στον κώνο μέσα στα 
σεσουάρ μαλλιών, ώστε τα αρνητικά εκπεμπόμενα ιόντα να παράγουν ένα  αποτέλεσμα κατά του φριζαρίσματος στα μαλλιά , 
διατηρώντας τη φυσική τους υγρασία. Ταυτόχρονα, κλείνουν τους πόρους  αφήνοντας τα μαλλιά πιο υγιή, πιο μαλακά και μεταξωτά. 
Το ενεργειακό φορτίο που απελευθερώνεται βοηθά στην αποκατάσταση της τρίχας σε μοριακό επίπεδο, αποκαθιστώντας τις ίνες 
αυτής .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Η έκδοση ION διαθέτει σύστημα ιονισμού στο εσωτερικό της συσκευής που παράγει και απελευθερώνει αρνητικά ιόντα. Με αυτό τον 
τρόπο η διαδικασία στεγνώματος των μαλλιών είναι πιο φυσική και τα μαλλιά αναζωογονούνται καλύτερα. Το αποτέλεσμα: τα μαλλιά 
σας φαίνονται πιο φυσικά και πιο λαμπερά. Αυτή είναι μια αυτόματη λειτουργία που ενεργοποιείται όταν η συσκευή λειτουργεί .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NANO SILVER 
Τα σωματίδια Nano που καλύπτουν το σώμα και το φίλτρο  του σεσουάρ μαλλιών έχουν μια ισχυρή αντιβακτηριακή λειτουργία , 
αποτρέποντας το σχηματισμό μυκήτων που βλάπτουν τα μαλλιά  ,και καθιστούν δυνατή την αποκατάσταση της φυσικής λάμψης στα 
μαλλιά κάθε φορά που τα στεγνώνετε.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΜΙΑ
Τα δύο εξαιρετικά λεπτά στόμια 4 mm και 8 mm βοηθούν να επικεντρώσετε σωστά τον αέρα , διευκολύνοντας τη διαμόρφωση του στυλ 
των μαλλιών στο κομμωτήριο .

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ :
Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε το επάνω στις τέσσερις πλαϊνές εγκοπές στο σώμα 
του προϊόντος. Στη συνέχεια γυρίστε το εξάρτημα δεξιόστροφα, προς το εικονίδιο κλειδώματος. Για να αφαιρέσετε το συνημμένο, 
γυρίστε το αριστερόστροφα προς το εικονίδιο του ξεκλειδώματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά αξεσουάρ GAMA .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ :
• Όλα τα σεσουάρ μαλλιών μας διαθέτουν ένα πρωτοποριακό σύστημα που δεν επιτρέπει την επαφή των μαλλιών σας με τα μέρη του 
μοτέρ.
• Διατηρήστε τη συσκευή σας καλά συντηρημένη ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να παρατείνετε τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος.
Πριν καθαρίσετε μια συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
Ένας καλά διατηρημένο και συντηρημένο σεσουάρ μαλλιών διαρκεί πολύ περισσότερο από ένα που δεν το έχετε φροντίσει. Θυμηθείτε 
να διατηρήσετε το φίλτρο αέρα καθαρό. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες που μπορεί να 
έχουν εναποτεθεί στην πίσω γρίλια. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Στην ιστοσελίδα www.gamaprofessional.com μπορείτε να βρείτε όλα τα εγχειρίδια προϊόντων και οδηγιών με σχετικές προειδοποιήσεις 
και πληροφορίες.
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