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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.

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

Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική 
χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν 
είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την 
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την 
μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, 
υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και 
αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με 
υγρά χέρια. Αν η συσκευή βραχεί ή έχει υγρασία βγάλτε 
την αμέσως από την πρίζα.

- 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. Εάν 
φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και 
να βγάζετε την πρίζα.

- 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.

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. 

Προειδοποίηση:

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)

Επεξήγηση των εξαρτημάτων
1 Γάτζος
2 Διακόπτης On / Off 
3 Ρυθμιστής του μήκους μαλλιών 
4 Κινούμενη λεπίδα 
5 Σταθερή λεπίδα 

Αξεσουάρ 
4 Χ Εξαρτήματα κοπής (μήκος: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 X Προστατευτικό κάλυμμα για το ξύρισμα του κεφαλιού
1 Χ βούρτσα καθαρισμού 

Ρυθμίστε το μήκος κοπής
Τραβήξτε πρώτα το προστατευτικό κάλυμμα από την 
ξυριστική κεφαλή. Τοποθετήστε το εξάρτημα της χτένας 
ανάλογα με το επιθυμητό μήκος. Η επιλεγμένη ρύθμιση 
μήκους εμφανίζεται στο κέντρο της χτένας. 
Για να τοποθετήσετε ένα εξάρτημα χτένας, κρατήστε το με τα 
δόντια προς τα πάνω. Η επισήμανση της χτένας πρέπει να 
παραμένει ορατή στην πίσω πλευρά. Σύρετε το εξάρτημα της 
χτένας πάνω στην ξυριστική κεφαλή και πιέστε το ώστε να 
ασφαλίσει στη θέση του.

Κόψιμο μαλλιών / Γενειάδας
 Επιλέξτε το μήκος κοπής.  Συνδέστε το φις σε μια σωστά 
εγκατεστημένη πρίζα 230 V ~ /50 Hz.  Σύρετε το διακόπτη 
On / Off (2) στη θέση "1".

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο μήκος κοπής και 
κόψτε τα μαλλιά / τη γενειάδα βήμα-βήμα για να επιτύχετε
το επιθυμητό μήκος.  Ο ρυθμιστής μήκους μαλλιών (3) σας 
επιτρέπει να ορίσετε το ακριβές μήκος κοπής και να 
χρησιμοποιήσει την χτένα συνημμένα αποτελεσματικά.

Σχεδιάζοντας το περίγραμμα και ξυρίζοντας το λαιμό
Η συσκευή επιτρέπει ακριβή σχεδίαση και σχηματισμό για 
τα γένια , ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και 
ξύρισμα του περιγράμματος των μαλλιών στο λαιμό.
Απενεργοποιήστε την κουρευτική με τον διακόπτη (2).
Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή και πάλι.



Τέλος Λειτουργίας
Σύρετε το διακόπτη On / Off (2) μετά τη χρήση στη θέση "0" 
και αποσυνδέστε από την πρίζα.

Καθαρισμός και συντήρηση
Ο τακτικός καθαρισμός και συντήρηση εξασφαλίζει βέλτιστα 
αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από 
την πρίζα.  Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

      ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά καθαριστικά.
 Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να 
αφαιρέσετε υπόλοιπα μαλλιά μετά τη χρήση.
 Ως εκ τούτου, αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.
 Εφαρμόστε τακτικά 1 έως 2 σταγόνες οξύ χωρίς λάδι στην 
κεφαλή της κουρευτικής μηχανής.
 Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, 
εάν είναι απαραίτητο.

Ψαλίδι κοπής τριχών μύτης και αυτιών

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμών!
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η ξυριστική κεφαλή, η 
βάση της λεπίδα ή η  λεπίδα είναι παραμορφωμένες ή
Έχουν υποστεί ζημιά!
 Μην αφαιρείτε την ξυριστική κεφαλή κατά τη λειτουργία!
 Μην εισάγετε τη συσκευή περαιτέρω στο ρουθούνι / αυτί 
από το στενό άκρο της κεφαλής ξυρίσματος.

      ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Η κεφαλή ξυρίσματος και η λεπίδα ακριβείας είναι μηχανικά 
και δεν πρέπει να εκτίθενται σε καταπόνηση, ή παρόμοιες 
επιπτώσεις.
 Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στην ξυριστική 
κεφαλή.
 Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία ή υγρά.
 Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για την αφαίρεση τριχών 
της μύτης και των αυτιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.
 Σβήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και την 
αφαίρεση των μπαταριών.

Τοποθέτηση της μπαταρίας 

(η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία που παραδίδεται)
1. Γυρίστε το κάτω κάλυμμα και 
αφαιρέστε το.
2. Τοποθετήστε μια μπαταρία 1,5 V του 
τύπου Mignon AA στη θήκη μπαταριών.

Ο θετικός πόλος (+) πρέπει να δείχνει παράλληλα από την 
κεφαλή ξυρίσματος.

3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και πάλι: Γυρίστε το 
κάλυμμα πάνω από τη
συσκευή, μέχρι να κουμπώσει με ένα κλικ. Το πεπλατυσμένο 
μέρος του καλύμματος
πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από το πεπλατυσμένο 
μέρος της συσκευής
(Βλ. σχήμα.).

Χρήση
1. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Σύρετε το διακόπτη προς το "0" για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.
3. Οδηγήστε το άκρο του ξύρισμα του κεφαλιού μέσα στο 
ρουθούνι ή στον κόλπο.

       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μόνο να αφαιρείτε τις προεξέχουσες τρίχες από τη μύτη ή το 
αυτί μαλλιά. Μην πιέζετε δυνατά τη συσκευή σε
στο ρουθούνι / η τον κόλπου. Μπορείτε να βλάψετε τον 
εαυτό σας όταν τοποθετηθεί πολύ βαθιά!
4. Σύρετε το διακόπτη πίσω προς το "1" μετά την χρήση, για 
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
5. Καθαρίζετε την ξυριστική κεφαλή με το βουρτσάκι 
καθαρισμού μετά τη χρήση.
6. Ρυθμίστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στη συσκευή.

Καθάρισμα
       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
 Η λεπίδα κοπής είναι αιχμηρή. Μην αγγίζετε! Υπάρχει ο 
κίνδυνος των τραυματισμών.

       ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά καθαριστικά.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη των μπαταριών.
3. Χαλαρώστε την ξυριστική κεφαλή περιστρέφοντάς την 
αριστερόστροφα και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε την λεπίδα 
κοπής προσεκτικά.
4. Αφαιρέστε τις υπόλοιπες τρίχες από τη βάση της λεπίδας 
χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού. Μπορείτε επίσης 
να φυσήξετε τις υπόλοιπες τρίχες από τη βάση.
5. Αντικαταστήστε τη βάση της λεπίδα κοπής στην κεφαλή 
κοπής.
6. Ρυθμίστε την κεφαλή κοπής πάνω στη συσκευή. Γυρίστε 
τη σφιχτά αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει κάνοντας 
έναν χαρακτηριστικό ήχο όταν τοποθετηθεί.
7. Ρυθμίστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στη συσκευή.

Ανάπτυξη θορύβου 
Το επίπεδο υγιούς πίεσης στο αυτί (LpA) μετρήθηκε 
σύμφωνα με το DIN  EN ISO 3744. Επίπεδο πίεσης ήχου 
που ανιχνεύεται:  70 DB (A) (κανένα όριο) 



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»
Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές 
συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα 
περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του 
περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που 
προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. 
Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να 
ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.


