
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HSM-R 5596

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν 

χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την 
εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις 
εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε 
κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική 
χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Μην την 
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε 
την και πάντα βγάζετε την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα 
κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. 
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν 

φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι 

σας, Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. 
Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαττωματικά 
εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων 
τεχνικών.

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες “Ειδικές Οδηγίες 

Ασφαλείας”

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες
- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα 

συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά 
από αυτά.

Προειδοποίηση:
Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε μικρά να παίζουν με τη 
συσκευασία. Κίνδυνος ασφυξίας!

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ατόμων 
(συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη σωματική 
ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός 
αν είναι υπό επιτήρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την 
ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση 
για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο 
Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν 
ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την 
αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή: 

Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. 

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε νερό όταν είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα (π.χ. στο μπάνιο ή κοντά σε άλλα 
δοχεία νερού)

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Προσοχή:
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 

Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

• Μπορείτε να κουρέψετε μόνο στεγνά μαλλιά με αυτήν την 
συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόβετε μόνο μαλλιά και 
γένια.

• Μην πιέζετε πολύ την κεφαλή της κουρευτικής μηχανής 
πάνω στο δέρμα. Κίνδυνος τραυματισμού.
• Φορτίστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και στεγνό μέρος.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων
1 Εξάρτημα χτένας
2 Λειτουργία αραίωσης 
3 Ρύθμιση του μήκους κοπής
4 Ενδεικτική λυχνία
5 Υποδοχή φορτιστή
6 Διακόπτης On / Off
7 Οθόνη μήκους κοπής
8 Κεφαλή κουρέματος

Αξεσουάρ (Εικ. Α)
1 Κεφαλή κουρέματος
1 Κουρευτική
1 Βάση φόρτισης / βάση
1 Χτένα ρύθμισης μήκους κοπής 
1 Τροφοδοτικό
1 Βούρτσα καθαρισμού

Πίνακας: Βήμα κοπής σε σχέση με το μήκος κοπής
Βήμα κοπής Μήκος κοπής
1 = περίπου 3,0 χιλιοστά
3 = περίπου 6,0 χιλιοστά
5 = περίπου 10,0 χιλιοστά
7 = περίπου 13,0 χιλιοστά
9 = περίπου 16,0 χιλιοστά

Φορτίζοντας την συσκευή
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Στο "0" στον διακόπτη (6).
- Συνδέστε το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας ένα από τα 
ακόλουθα βύσματα. 
• Την ειδική θύρα στο κάτω μέρος της συσκευής (5).
• Εναλλακτικά, τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης. 
Η υποδοχή βρίσκεται στο πίσω μέρος.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα τοίχου 230V/50Hz.
- Η ενδεικτική λυχνία παραμένει κόκκινη κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας φόρτισης.

Σημείωση:
Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δεν υποδεικνύει το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας. 



συσκευή.

Απενεργοποιώντας τη συσκευή
Μετακινήστε το διακόπτη (6) προς το εικονίδιο “0”.

Καθαρισμός και συντήρηση 
- Η τακτική συντήρηση καθώς και ο καθαρισμός εγγυούνται 
καλής ποιότητας λειτουργία  μεγάλη διάρκεια ζωής .
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την 
πρίζα, εάν είναι απαραίτητο.

Προειδοποίηση:
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Προσοχή:
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα, ή άλλα 
καθαρτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά – καυστικά στιλβωτικά.

- Χρησιμοποιείστε την βούρτσα καθαρισμού για να 
αφαιρέσετε τα υπολείμματα από τρίχες  μετά από κάθε 
χρήση.
- Αφαιρέστε το εξάρτημα που έχετε συνδέσει (1).

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της κεφαλής
1. Σύρετε το κουμπί (2) προς " ".
2. Σπρώξτε προς τα πίσω την κεφαλή με τους δύο αντίχειρες 
για να ανοίξετε τη λαβή.
3. Απλώνετε τακτικά 1 - 2 σταγόνες οξύ χωρίς λάδι στην 
κεφαλή.
4. Αντικαταστήστε την κεφαλή μετά τον καθαρισμό πρώτα 
στο κάτω μέρος και στη συνέχεια στην περιοχή κοπής.
5. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, 
εάν είναι απαραίτητο.
6. Αντικαταστήστε το εξάρτημα της χτένας.

Θόρυβος
Η ανάπτυξη θορύβου κατά την διάρκεια λειτουργίας είναι 
μικρότερη από 70dB(A).

- Πριν την πρώτη χρήση φορτίστε τη συσκευή για 10 ώρες.

Σημείωση:
• Μετά την αρχική χρήση, μην φορτίζετε τη μπαταρία για 
περισσότερο από 8 ώρες τη φορά.
• Αν η μπαταρία είναι άδεια, η συσκευή μπορεί να 
λειτουργήσει με ρεύμα. Για να γίνει αυτό, συνδέστε το 
τροφοδοτικό απευθείας στην κουρευτική μηχανή.

Προσοχή:
Μετά το πέρας των 8 ωρών, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
από την πρίζα.

Σημείωση – Χρόνος ζωής της μπαταρίας:
Μπορείτε να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, 
κάνοντας τα επόμενα:
- Φορτίστε τη συσκευή μόνο όταν η μπαταρία έχει 
εξαντληθεί. 
- Μην την φορτίζετε για περισσότερο από 8 ώρες.
- Φορτίστε τη συσκευή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι 0°έως  40°C.

Ρυθμίζοντας το μήκος κοπής 
1. Προσαρμόστε το μήκος κοπής της χτένας.
2. Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος κοπής:
• Αύξηση του μήκους κοπής; Γυρίστε τον τροχό (3) προς την 
κατεύθυνση της λεπίδας.
• Μείωση του μήκους κοπής; Γυρίστε τον τροχό (3) προς την 
κατεύθυνση της υποδοχής φόρτισης.

Σημείωση:
Μπορείτε να διαβάσετε τη ρύθμιση από την οθόνη (7).

Κόψτε μαλλιά / γένια
- Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος κοπής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, κουνήστε τον διακόπτη 
(6) προς το εικονίδιο «Ι» και η ενδεικτική λυχνία θα γίνει 
πράσινη.

Σημείωση:
Ξεκινήστε το κόψιμο, χρησιμοποιώντας το μακρύτερο 
εξάρτημα, και στη συνέχεια αλλάξτε το με το μικρότερο 
ωσότου πετύχετε το επιθυμητό μήκος.

Λειτουργία 

Ξυρίζοντας το λαιμό / σχηματίζοντας το περίγραμμα
- Η κεφαλή σας επιτρέπει να σχηματίσετε το περίγραμμα της 
γενειάδας, ακόμα και σε δύσκολα σημεία, καθώς και να 
ξυρίσετε το λαιμό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον 
διακόπτη (6).
- Αφαιρέστε το εξάρτημα (1) και ενεργοποιήστε και πάλι τη 
συσκευή.

αραίωσης 
- Σύρετε το κουμπί (2) προς " ". Η λεπίδα καλύπτεται εν 
μέρει.
- Μόνο οι τρίχες που έρχονται σε επαφή με την λεπίδα 
κόβονται.
- Σύρετε το κουμπί προς το " " να απενεργοποιήσετε τη 

Αφαίρεση / Διάθεση των επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών 
Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Ni-MH.

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή. Ως 
καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψετε 
τελειωμένες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Προειδοποίηση:
Αποσυνδέστε τη μηχανή από τη πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη 
μπαταρία!

- Χρησιμοποιήστε ένα σταυρωτό κατσαβίδι για να 
ξεβιδώσετε τη κεντρική βίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Επιστρέψτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα ειδικό 
σημείο περισυλλογής μπαταριών και/ή  ηλεκτρικών 
συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
δημοτικές αρχές της περιοχής σας.


