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Especificações
Origem: China
Certificações: CE, RoHS
Modelo: Tira Borbotos Pilo No.2 
Importador: Steamery AB
Tensão de alimentação e frequência: 
DC 5V 1A, 5W

Peso líquido: 140 g
Peso Bruto: 400 g
Desligar automático: Compatível com a remoção 
da capa de alumínio das lâminas
Tempo de carregamento: 2.5 horas
Duração da bateria: 2 horas

© 2021 Steamery. Desenvolvido pela Steamery em Estocolmo. Impresso na China.

Αποχνουδωτής Pilo No. 2 

Καλωσήλθες στη Steamery 
Η Steamery ασχολείται με έξυπνες λύσεις. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τους 
ανθρώπους να διατηρούν τα ρούχα τους όμορφα, με αίσθηση φρεσκάδας και να 
διαρκούν περισσότερο.
Ο αποχνουδωτής Pilo No.2  είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας 
στον χώρο του σχεδιασμού. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε οριστική ισορροπία 
ανάμεσα στην απόδοση, την εργονομία και το design. Ο αποχνουδωτής Pilo No. 2  διαθέτει 
μοναδικό σχήμα. Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και εξαιρετικά σχεδιαστικά στοιχεία 
ταιριάζουν ακριβώς στα σημερινά σπίτια και στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ποτέ δεν ήταν 
ευκολότερο να αφαιρέσουμε χνούδι και κομπάλιασμα από τα ρούχα μας.  
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Steamery, τα προϊόντα μας και τη φροντίδα μας 
για τα ρούχα γενικότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.steamerystockholm.com ή 
στείλτε μας email στο info@steamerystockholm.com. 

Με εκτίμηση,  
Steamery 

    Σαρώστε τον κώδικα QR για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

ELΕγχειρίδιο χρήστη
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Μεγάλη περιοχή 
αποχνούδωσης

6 ξυριστικές 
λεπίδες ακριβείας 

Επαναφορτιζόμενο

Εύκολο στον 
καθαρισμό

Έχει τέλεια εφαρμογή 
στην παλάμη σας

Περιεχόμενο κουτιού

Αποχνουδωτής Pilo No. 2

Καλώδιο φορτιστή USB C 

Βουρτσάκι καθαρισμού

Οδηγίες χρήσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Οδηγίες χρήσεως
Προετοιμασία 
1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C για να φορτίσετε τον αποχνουδωτή Pilo No. 2 

(χρησιμοποιήστε προσαρμογέα smartphone ή άλλη συσκευή συμβατή με USB-C).
2. Μία ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι ο αποχνουδωτής Pilo No. 2 φορτίζεται.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, που χρειάζεται συνήθως 

γύρω στις 2.5 ώρες για επαναφόρτιση της μπαταρίας.
4. Ξεκινήστε τον αποχνουδωτή Pilo No. 2 πατώντας το  κουμπί on/off.
5. Χρόνος αποχνούδωσης: 2 ώρες. 

ELΕγχειρίδιο χρήστη
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Πώς να χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo No. 2
Για να αφαιρέσετε χνούδι και κομπάλιασμα, τοποθετήστε το 
ένδυμα ή το ύφασμα σε επίπεδη επιφάνεια και σύρετε απαλά 
το ακροφύσιο πάνω από τις ίνες, χωρίς να το σπρώχνετε. Εάν 
πιέσετε πάρα πολύ δυνατά τον αποχνουδωτή Pilo No. 2 πάνω 
στο ύφασμα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης. Οπότε, να θυμάστε να 
δοκιμάζετε πάντα τον αποχνουδωτή σε ένα μικρό κομμάτι που 
είναι λιγότερο ορατό, πριν το περάσετε ολόκληρο. Η Steamery 
δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τέτοια βλάβη. 

Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα είδη των υλικών: να 
χρησιμοποιείτε απαλές κινήσεις για ευαίσθητα υφάσματα, 
όπως κασμίρι, μερινός και αλπακάς.

Σαρώστε τον κώδικα 
QR για να μάθετε πώς 

να χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν

Συντήρηση και καθαρισμός  
Είναι σημαντικό να αφαιρείτε συχνά το χνούδι που κολλάει στον αποχνουδωτή Pilo No. 2. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Ξεβιδώστε τον 
προστατευτικό δακτύλιο 
από τη συσκευή.

Αδειάστε το δοχείο 
αποθήκευσης χνουδιού 
γυρίζοντάς το ανάποδα και 
αφαιρέστε το χνούδι με το 
δάχτυλό σας.

Αφαιρέστε το μεταλλικό 
διάτρητο επιστόμιο 
ανυψώνοντάς το προσεκτικά. 
Να είστε προσεκτικοί, οι 
λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.

1 32

Εγχειρίδιο χρήστη
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Με το βουρτσάκι 
καθαρίστε το πίσω μέρος 
του προστατευτικού 
καλύμματος.

Σαρώστε τον κώδικα 
QR για να μάθετε πώς 

γίνεται η συντήρηση και ο 
καθαρισμός του προϊόντος

Καθαρίστε τις λεπίδες. 
Χρησιμοποιήστε τη 
βούρτσα ή/και φυσήξτε το 
χνούδι για να φύγει.
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Περίληψη εγγύησης 
Η Steamery προσφέρει έναν χρόνο εγγύηση από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής 
αγοράς για τον παρεχόμενο εξοπλισμό και τα εξαρτήματα, τα οποία δεν περιέχουν 
ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή τους. Η Steamery δεν εγγυάται για φυσιολογική 
φθορά, την έλλειψη συντήρησης, ούτε για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα ή κακή 
χρήση. Για σέρβις, στείλτε email στη Steamery στο info@steamerystockholm.com, ή καλέστε 
το +46102065015.
Ανάλογα με την τοποθεσία μπορεί να ισχύουν χρεώσεις κλήσεων και έξοδα διεθνούς αποστολής. 
Εάν υποβάλετε έγκυρη αξίωση βάσει της παρούσας εγγύησης, η Steamery θα επισκευάσει, θα 
αντικαταστήσει, ή θα επιστρέψει τα χρήματά σας για τον αποχνουδωτή Pilo No. 2 κατά την 
κρίση της. Η εγγύηση παρέχει οφέλη πλέον των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την τοπική 
νομοθεσία για προστασία των καταναλωτών. Μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την 
απόδειξη αγοράς όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα εγγύηση. 

Οδηγίες ασφαλείας   
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΑΠΟΧΝΟΥΔΩΤΗ
Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη φόρτιση και πριν την καθαρίσετε. 
Μη χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo No. 2 σε ρούχο πάνω στο σώμα σας. 
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1. Μη φορτίζετε τον αποχνουδωτή Pilo No.2 αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
2. Ο αποχνουδωτής Pilo No. 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Να καθαρίζετε και να συντηρείτε τον 

αποχνουδωτή Pilo No.2.
4. Μη χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo Νο.2 για άλλο σκοπόν, παρά μόνο για να 

αφαιρείτε το κομπάλιασμα από υφάσματα.
Για την αποφυγή ζημιάς στο ύφασμα:
1. Να θυμάστε να ελέγχετε πάντα τον αποχνουδωτή Pilo σε μικρό και λιγότερο 

φανερό σημείο πριν το χρησιμοποιήσετε σε ολόκληρο το ένδυμα.
2. Θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν περνάτε πάνω από εύθραυστα και 

ευαίσθητα σημεία, όπως την περιοχή γύρω από τα κουμπιά, το φερμουάρ, κλωστές 
ραψίματος και χαλαρά νήματα.

3. Η αποχνούδωση σε ευαίσθητα υφάσματα να γίνεται απαλά – ΜΗΝ ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ.

Προδιαγραφές
Χώρα καταγωγής: Κίνα
Πιστοποιητικά CE, RoHS
Μοντέλο: Αποχνουδωτής Pilo No. 2 
Εισαγωγέας: Steamery AB
Τάση & συχνότητα της ηλεκτρικής γραμμής: DC 5V 1A, 5W
Καθαρό βάρος: 140 g
Μεικτό βάρος: 400 g
Αυτόματη απενεργοποίηση: υποστηρίζεται όταν αφαιρείτε το αλουμινένιο κάλυμμα του ξυραφιού
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2.5 ώρες
Χρόνος αποχνούδωσης: 2 ώρες

© 2021 Steamery. Σχεδιάστηκε από τη Steamery στη Στοκχόλμη. Εκτυπώθηκε στην Κίνα.
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