
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HR 5654

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας
∆ιαβάστε 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:
∆είχνει 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. 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.
- ∆είξτε 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. ∆ώστε 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.

• 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

Φόρτιση της συσκευής
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τον διακόπτη 
στο σηµείο OFF.
• Συνδέστε το βύσµα του τροφοδοτικού στην υποδοχή του 
στο κάτω µέρος της συσκευής.
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε µια πρίζα.
• Η ενδεικτική λυχνία παραµένει κόκκινη κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δεν υποδεικνύει την 
κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόµενης µπαταρίας.
• Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση για 15 
ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μετά την αρχική χρήση, µην φορτίζετε την µπαταρία για 
περισσότερο από 13 ώρες.

Λειτουργία δικτύου
• Η µπαταρία έχει αδειάσει εντελώς και θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε το ξυράφι µε το καλώδιο;
• Φορτίστε την µπαταρία για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά από 
αυτό, θα µπορεί να λειτουργεί το ξυράφι µε το καλώδιο.

1 Πλέγµα ξυρίσµατος 
2 Κεφαλή ξυρίσµατος 
3 Εξάρτηµα κοπής για µακριά µαλλιά
4 Ενδεικτική λυχνία 
5 ∆ιακόπτης ON / OFF 
6 Κουµπί κεφαλής ξυρίσµατος 
7 Ασφάλεια 
8 Βάση

Περιεχόµενα συσκευασίας

1 x Ξυριστική Μηχανή
1 x Καλώδιο τροφοδοσίας
1 x Καθαριστικό βουρτσάκι
1 x Προστατευτικό κάλυµµα
1 x Θήκη αποθήκευσης



ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μετά από 8 ώρες αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μπορείτε να επεκτείνεται τη διάρκεια ζωής της 
επαναφορτιζόµενης µπαταρίας ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήµατα:
• Φορτίζετε µόνο, αφού η µπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.
• Μην φορτίζετε για περισσότερες από 15 ώρες.
• Φορτίστε τη συσκευή σε θερµοκρασίες µεταξύ 0°C και + 
40°C.

Ξύρισµα
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα.
2.  . 
3. Κρατήστε την ξυριστική µηχανή σε ορθή γωνία προς το 
πρόσωπό σας.
4. Ακολουθήστε το περίγραµµα του προσώπου σας, και 
εξακολουθήστε να κρατάτε την ξυριστική µηχανή σε ορθή 
γωνία µε το δέρµα σας. Μικρές ανωµαλίες θα διορθωθούν 
από το εύκαµπτο φύλλο ξυρίσµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ξυρίστε κατά την κατεύθυνση της ανάπτυξης των µαλλιών.
• Εάν είναι απαραίτητο, τεντώστε το δέρµα µε το ελεύθερο 
χέρι σας.

Χρησιµοποιώντας το εξάρτηµα κοπής µακριών µαλλιών:
Χρησιµοποιήστε το εξάρτηµα κοπής µακριών µαλλιών για να 
κόψετε µε ακρίβεια µαλλιά ή γένια.
• Χρησιµοποιήστε τον έλεγχο ολίσθησης για να 
απελευθερώσετε ή να βγάλετε το εξάρτηµα κοπής µακριών 
µαλλιών.

∆ιακοπή λειτουργίας

Καθαρισµός και συντήρηση 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος πριν από τον καθαρισµό.
• Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα κατά τον 
καθαρισµό.
• Μην βυθίζετε τα εξαρτήµατα σε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μην χρησιµοποιείτε συρµάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
• Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρά ή λειαντικά καθαριστικά.

Κεφαλή ξυρίσµατος µε λεπίδες ξυρίσµατος
Η κεφαλή ξυρίσµατος µπορεί να αφαιρεθεί και στη συνέχεια 
να καθαριστεί κάτω από τρεχούµενο νερό.
1. Σβήστε την ξυριστική µηχανή.
2. Πατήστε τα κουµπιά της κεφαλής. 

.

Πιέστε τον διακόπτη προς τα επάνω. Ένδειξη OΝ

Σταµατήστε τη λειτουργία πιέζοντας τον διακόπτη προς τα 
κάτω. Ένδειξη OFF.

3. Καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της κεφαλής µε 
το βουρτσάκι

Καθαρίζοντας τη συσκευή και το καλώδιο
Μπορείτε να καθαρίσετε αυτά τα µέρη µε ένα υγρό πανάκι. 
Χρησιµοποιήστε λίγο σαπούνι για να τον καθαρισµό 
λεκέδων.

Συντήρηση και αντικατάσταση
Καθαρίσετε την κεφαλή ξυρίσµατος λεπτοµερώς µία φορά το 
µήνα. Εάν απαιτείται χρησιµοποιήστε ειδικά καθαριστικά 
βοηθήµατα που πωλούνται στα καταστήµατα.
Λιπαίνετε την κεφαλή ξυρίσµατος και το εξάρτηµα κοπής για 
µακριά µαλλιά µε λίγες σταγόνες ειδικού λαδιού για µηχανές.

Αντικατάσταση των τµηµάτων ξυρίσµατος
Για 100% αποτελεσµατικότητα, αντικαταστήσετε τα τµήµατα 
ξυρίσµατος της µηχανής κάθε 18 µήνες ή όταν δείτε σηµάδια 
φθοράς. Συνιστούµε την αντικατάσταση τους ως σετ.

Αντικατάσταση τµηµάτων ξυρίσµατος
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η κατά 100% απόδοση 
ξυρίσµατος, αντικαταστήστε τα ξυριστικά φύλλα και το 
µπλοκ κοπής κάθε 18 µήνες το αργότερο ή αν δείχνουν 
σηµάδια φθοράς. Συνιστάται να αντικαταστήσετε τα δύο 
µέρη ταυτόχρονα.

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

Αφαίρεση / ∆ιάθεση 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.


