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GR Κουρευτική μηχανή
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές 
ή  πνευματικές ικανότητες ή  από άπειρα άτομα, εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί 
για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
 ■ Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση μπορούν να εκτελούνται 
από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό 
κέντρο σέρβις για την αποφυγή  πρόκλησης ατυχήματος. 
Απαγορεύεται η  χρήση της συσκευής, αν το  καλώδιο 
ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

Προειδοποίηση:
Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.

 ■ Τα μέρη της συσκευής που πρέπει να είναι συναρμολογημένα 
ή τοποθετημένα σε όρθια θέση, πρέπει να συναρμολογηθούν 
ή  να τοποθετηθούν όρθια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
μπορούν να πέσουν στο νερό.
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Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους. 
Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό, μην την 
ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην την βυθίζετε σε 
νερό ή άλλα υγρά.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■  Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε 

να την συνδέσετε. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
 ■ Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν 

βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει μαγκωθεί ή συνθλιβεί.
 ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος, τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα. 
 ■ Μη συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/από την πρίζα.
 ■ Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.
 ■ Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος.
 ■ Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη λαβή της συσκευής.
 ■ Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα 

δοχεία με νερό.
 ■ Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 

τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της εάν έχουν πέσει σε νερό. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Αυτή η κουρευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και τριχών μύτης και τα 

αυτιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για τριμάρισμα τριχώματος ζώων.
 ■ Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή  τρίχες μύτης και αυτιών. Μην την χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα 

ή φρεσκολουσμένα μαλλιά ή γένια, στα οποία έχετε βάλει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
 ■ Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μηχανή.
 ■ Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
 ■ Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ 

σκονισμένους χώρους.
 ■ Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
 ■ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε να μην έχει υποστεί ζημιά το επιλεγμένο εξάρτημα χτένας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένο 

εξάρτημα χτένας.
 ■ Η κουρευτική μαλλιών μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
 ■ Κρατάτε την κουρευτική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την κουρευτική μηχανή από την πηγή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη 

και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. 
Φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον.

 ■ Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και 
συντήρηση».

 ■ Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην κουρευτική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
«Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί 
κάποια ζημιά.

 ■ Χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της μονάδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και φυλάσσετέ το σε σημείο που δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά. Κρατάτε το λάδι σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια και από πηγές θερμότητας.

 ■ Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή ή  τα αξεσουάρ της. Για όλες τις 
επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στο προϊόν, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα 
δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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GR Κουρευτική μηχανή
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το  εγχειρίδιο χρήσης σε  ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε 
τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλον, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο 
χρήσης.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την 
αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη 
δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ
A1 Μονάδα κοπής
A2 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής
A3 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης

A4 Θηλιά ανάρτησης
A5 Μονάδα κουρευτικής μηχανής
A6 Καλώδιο ρεύματος

B1 Εξάρτημα χτένας μεγέθους 3 mm
B2 Εξάρτημα χτένας μεγέθους 6 mm
B3 Εξάρτημα χτένας μεγέθους 9 mm
B4 Εξάρτημα χτένας μεγέθους 12 mm
B5 Χτένα

B6 Ψαλίδι
B7 Λάδι για τη λίπανση της μονάδας 

κοπής
B8 Βούρτσα καθαρισμού

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 ■ Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.
 ■ Η κουρευτική μηχανή είναι κατάλληλη για το κούρεμα καθαρών, στεγνών 

ή ελαφρώς νωπών μαλλιών.  
 ■ Η κουρευτική μηχανή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το τριμάρισμα στεγνών 

γενιών και τριχών στα οποία δεν έχετε βάλει τζελ ή αφρό ξυρίσματος.
 ■ Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για το κόψιμο βρεγμένων, φρεσκολουσμένων 

μαλλιών, για το κόψιμο συνθετικής τρίχας ή μαλλιών στα οποία έχετε βάλει τζελ κ.λπ. 
 ■ Η κουρευτική μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το κούρεμα τριχώματος 

ζώων. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχετε ανοιχτές 
πληγές, τομές ή φουσκάλες στο δέρμα σας.

 ■ Πριν αρχίσετε το styling των μαλλιών ή  των γενιών, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες 
λειτουργίας.

 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για να κουρέψετε τα δικά σας 
μαλλιά σας ή άλλων. Όταν κουρεύετε κάποιον άλλον, βάλτε τον να καθίσει με τέτοιο 
τρόπο ώστε το κεφάλι του να φτάνει στο ύψος του στήθους σας. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται άνεση κατά το κούρεμα. Πριν κόψετε τα μαλλιά, χτενίστε τα καλά 
προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.

 ■ Καλύψτε με μια πετσέτα τον αυχένα και τους ώμους του ατόμου του οποίου τα 
μαλλιά θα κόψετε για να περιορίσετε την πτώση των κομμένων τριχών πάνω στα 
ρούχα του.

 ■ Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κοπής είναι καθαρή.
 ■ Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τη μονάδα κοπής και την επιλεγμένη κεφαλή χτένας 

για τυχόν ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη 
μονάδα κοπής ή κατεστραμμένο εξάρτημα χτένας.

ΚΟΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή χωρίς εξάρτημα χτένας, 

για παράδειγμα, για να τριμάρετε τα γένια πολύ κοντά στο δέρμα ή τις τρίχες στον 
αυχένα ή την περιοχή γύρω από τα αυτιά. 

Προσοχή:
Οι λεπίδες της μονάδας κοπής θα κόψουν όλα τα μαλλιά, τα γένια 
ή τις τρίχες μύτης και αυτιών που έρχονται σε επαφή με αυτές. Για 
αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τον χειρισμό 
της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

 ■ Ρυθμίστε το κατάλληλο ύψος κοπής χρησιμοποιώντας τον μοχλό A2:
 -  Αν επιθυμείτε το ύψος κοπής να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό, μετακινήστε τον 

μοχλό  τέρμα προς τα επάνω. Τα μαλλιά θα κοπούν ακριβώς πάνω από το κρανίο. 
Η ρύθμιση αυτή είναι κατάλληλη για να τριμάρετε τις τρίχες στον αυχένα και γύρω 
από τα αυτιά. Το μήκος κοπής αυξάνει όσο σπρώχνετε σταδιακά τον μοχλό προς 
τα κάτω.

 -  Για το μεγαλύτερο ύψος κοπής, σπρώξτε τον μοχλό τέρμα προς τα κάτω. Σε αυτή 
τη θέση το μήκος κοπής ανέρχεται περίπου στα 3 mm.

 ■ Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια  πρίζα. Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή με τον διακόπτη A3. 

 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, καθαρίστε την σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΤΕΝΑΣ
 ■ Η κουρευτική μηχανή συνοδεύεται από 4 εξαρτήματα χτένας B1–B4 για μήκος 

κοπής 3, 6, 9 και 12 mm.
 -  το εξάρτημα 3 ή 6 mm είναι κατάλληλο για το κούρεμα των τριχών του αυχένα 

ή των φαβοριτών
 -  το εξάρτημα 9 ή  12 mm είναι κατάλληλο για το κούρεμα των τριχών του πίσω 

μέρους ή των πλαϊνών της κεφαλής
 ■ Τοποθετήστε τη χτένα του επιλεγμένου εξαρτήματος στη λεπίδα της μονάδας κοπής 

και ωθήστε τη βάση του εξαρτήματος προς το κάτω μέρος της μονάδας κοπής. Θα 
ακουστεί ένα «κλικ» όταν τοποθετηθεί στη θέση του. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το 
εξάρτημα είναι σωστά τοποθετημένο.

Προσοχή:
Τοποθετείτε το εξάρτημα χτένας στη μονάδα κοπής προτού 
ενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή και απενεργοποιείτε 
πάντα την κουρευτική μηχανή προτού το αφαιρέσετε.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, συνίσταται αρχικά να 
δοκιμάσετε το μεγαλύτερο εξάρτημα και έπειτα να χρησιμοποιήσετε τα μικρότερα.

 ■ Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια  πρίζα. Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή με τον διακόπτη A3. 

 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, καθαρίστε την σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 ■ Κουρεύετε τα μαλλιά αργά και σταθερά. Πραγματοποιήστε μόνο μικρές κινήσεις και 

κουρεύετε σταδιακά όλο το κεφάλι.
 ■ Πάντοτε να κουρεύετε μόνο μικρές ποσότητες τριχών τη φορά. Μπορείτε να 

κουρέψετε την επόμενη τούφα μετά.
 ■ Κατά το κούρεμα, χτενίζετε τα μαλλιά σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε να 

δημιουργήσετε.
 ■ Όταν χρησιμοποιείτε εξάρτημα χτένας, ξεκινήστε να κόβετε με το μεγαλύτερο ύψος 

κοπής και έπειτα μειώνετε σταδιακά το ύψος κοπής. 
 ■ Σημειώστε τη ρύθμιση που χρησιμοποιείτε για ορισμένα κουρέματα έτσι ώστε να 

μην χάνετε χρόνο προσαρμόζοντάς κάθε φορά το ύψος κοπής.
 ■ Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να κόβετε με φορά αντίθετη προς τη φορά 

ανάπτυξης των τριχών.
 ■ Επειδή οι τρίχες αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, θα πρέπει να 

αλλάζετε τη φορά κίνησης της κουρευτικής μηχανής (προς τα επάνω, προς τα κάτω 
ή λοξά).

 ■ Περάστε επανειλημμένα από τα ίδια σημεία για να κόψετε τις τρίχες που δεν 
κόπηκαν τις προηγούμενες φορές που περάσατε από τα σημεία αυτά.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα του εξαρτήματος χτένας εφάπτεται πλήρως στο 
κρανίο. Αυτό θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο κούρεμα. 

 ■ Για να πετύχετε καλά αποτελέσματα σε σγουρά, αραιά ή  μακριά μαλλιά, 
μπορείτε να δοκιμάσετε να κατευθύνετε τα μαλλιά προς την κουρευτική μηχανή 
χρησιμοποιώντας μια χτένα.

 ■ Τριμάρετε τα γένια κάνοντας αργές κινήσεις αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης 
των τριχών, από κάτω προς τα πάνω. Όταν τριμάρετε τα γένια χρησιμοποιώντας 
εξάρτημα χτένας να έχετε υπόψη ότι το εξάρτημα χτένας πρέπει να βρίσκεται 
μονίμως σε επαφή με το δέρμα για να διασφαλίζεται ομοιόμορφη κοπή. Μετά την 
επανατοποθέτηση του εξαρτήματος στη μονάδα κοπής, μην ξεχνάτε να ρυθμίζετε 
εκ νέου το ύψος κοπής.

Σημείωση:
Κατά το κούρεμα ενδέχεται να συσσωρευτούν τρίχες μεταξύ της λεπίδας 
της μονάδας κοπής και του εξαρτήματος χτένας. Για να αφαιρέσετε τις 
τρίχες που έχουν συσσωρευτεί στη λεπίδα της μονάδας κοπής, σπρώξτε 
τον μοχλό πάνω και κάτω για μερικές φορές.
Για να αφαιρέσετε τις τρίχες που έχουν συσσωρευτεί στο εξάρτημα 
χτένας, απενεργοποιήστε αρχικά την κουρευτική μηχανή, αφαιρέστε το 
εξάρτημα και καθαρίστε το.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Προτού ξεκινήσετε να καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή, να την απενεργοποιείτε 

και να την αποσυνδέετε από την πρίζα. Ποτέ μην καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή 
όταν φορτίζει και είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

 ■ Καθαρίζοντας τακτικά την κουρευτική μηχανή μετά από κάθε χρήση διασφαλίζετε 
ότι η κουρευτική μηχανή θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.
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Προσοχή:
Με εξαίρεση τα εξαρτήματα χτένας B1-B4 και τη χτένα B5, 
κανένα άλλο μέρος της κουρευτικής μηχανής μπορεί να πλυθεί 
στη βρύση. Μην ψεκάζετε την κουρευτική μηχανή ή το καλώδιο 
ρεύματος με νερό ή  άλλα υγρά και μην την βυθίζετε σε νερό 
ή άλλα υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ
 ■ Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει τοποθετημένη κεφαλή χτένας, αφαιρέστε την. 
 ■ Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε όλες τις τρίχες και 

τα γένια από τη μονάδα κοπής. 

Προσοχή:
Οι ακμές της μονάδας κοπής είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους 
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΤΕΝΑΣ
 ■ Καθαρίστε το εξάρτημα χτένας με μια βούρτσα ή ξεπλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο 

χλιαρό νερό. Μόλις το πλύνετε, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πανί 
και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
 ■ Η μονάδα της κουρευτικής μηχανής μπορεί να καθαριστεί με ένα καθαρό, στεγνό 

πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς 
βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να 
στεγνώσει.

 ■ Για να καθαρίσετε το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 ■ Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά 

καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την 
επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΠΗΣ
 ■ Για να διασφαλίσετε την πλήρη κίνηση της μονάδας κοπής, συνιστάται οπωσδήποτε 

η συστηματική λίπανσή της μετά από μερικές χρήσεις.
 ■ Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει τοποθετημένη κεφαλή αφαιρέστε την.
 ■ Εφαρμόστε 1 έως 2 σταγόνες λαδιού B7 στις λεπίδες της μονάδας κοπής και 

απλώστε το λάδι ομοιόμορφα με ένα πανί. Σκουπίστε το λάδι που περισσεύει. 
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι καθαρή προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σημείωση:
Όταν εξαντληθεί το λάδι, που περιέχεται στη συσκευασία, χρησιμοποιήστε 
ένα λάδι που δεν περιέχει οξέα, π.χ. λάδι για ραπτομηχανές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ
 ■ Σε περίπτωση φθοράς της μονάδας κοπής A1, επικοινωνήστε με ένα 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 ■ Εάν αντικαταστήσετε μόνος/η  σας τη μονάδα κοπής, χρησιμοποιήστε τα γνήσια 

ανταλλακτικά και προχωρήστε σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
 -  Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στην κάτω 

πλευρά της μονάδας κοπής και αφαιρέστε το κάτω και άνω μέρος της μονάδας 
κοπής. 

 -  Προσαρτήστε το νέο άνω και κάτω μέρος της μονάδας κοπής στο κύριο μέρος της 
κουρευτικής μηχανής. 

 -  Ελέγξτε ότι και τα δύο μέρη έχουν τοποθετηθεί σωστά. Η λεπίδα πρέπει να είναι 
παράλληλη. Θέστε τον μοχλό A2 στην ανώτερη θέση και ευθυγραμμίστε τις άκρες 
των άνω και κάτω δοντιών έτσι ώστε το τελείωμα των δοντιών του άνω μέρους να 
απέχει περίπου 1,2 mm από το τελείωμα των δοντιών του κάτω μέρους.

 -  Προσαρτήστε τη νέα μονάδα κοπής στο κύριο μέρος της κουρευτικής μηχανής 
χρησιμοποιώντας τις βίδες. Εάν παρατηρήσετε ότι το άνω και κάτω μέρος της 
μονάδας κοπής δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, ξεσφίξτε ελαφρώς τις βίδες. 
Προσαρμόστε τα δύο μέρη μεταξύ τους και σφίξτε ξανά τις βίδες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, μπορείτε να την 

αποθηκεύσετε μαζί με όλα τα αξεσουάρ της σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από 
παιδιά. Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, 
άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον 
με υπερβολική σκόνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  ......................................................................................... 220-240 V AC
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .............................................................................................................9 W
Επίπεδο θορύβου ..................................................................................................................... 72 dB(A)
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................. II

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 72 dB (A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ 
αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με 
διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας  σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο 
απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


