
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MC 701

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
- Διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και αν είναι δυνατό και το κουτί της 
συσκευής
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον 
προβλεπόμενο σκοπό που είναι σχεδιασμένη. Μη χρησιμοποιείτε την 
συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από εστίες 
θέρμανσης, άμεση ηλιακή ακτινοβολία κα.  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι βρεγμένη, βγάλτε τη αμέσως από 
την πρίζα. Μην την βυθίζετε σε νερό
- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή όταν την αποθηκεύετε βεβαιωθείτε ότι είναι 
βγαλμένη από την πρίζα
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε
- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από την χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι 
τοποθετημένο έτσι ώστε να μην μπορούν να το φτάσουν και ότι τα παιδιά 
δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή η συσκευή δεν είναι φθαρμένη
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που σας προμηθεύει η 
κατασκευάστρια εταιρία
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα μέρη της 
συσκευασίας (νάιλον, κουτιά, σακούλες κτλ) μακριά τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Η συσκευή δεν είναι για χρήση στο δέρμα
- Μην πιέζετε την συσκευή στα ρούχα ή στα υφάσματα
- Μην την χρησιμοποιείτε σε φθαρμένα υφάσματα 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
1. Θήκη μπαταριών
2. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
3. Έλασμα κοπής



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Εισαγωγή Των Μπαταριών
- Ανοίξτε το καπάκι της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής
- Εισάγετε 2 μπαταρίες τύπου ΑΜ3 AA 1.5V. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα
- Αν δεν ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, θα πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες από τη θήκη
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μαζί χρησιμοποιημένες και καινούργιες 
μπαταρίες
- Κλείστε το καπάκι της θήκης

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:
- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
- Μετακινείστε το διακόπτη στη θέση ΟΝ για να ξεκινήσει η συσκευή να 
λειτουργεί και αντίστοιχα στην θέση OFF όταν θελήσετε να την κλείσετε
- Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το έλασμα κοπής
- Απενεργοποιείστε την συσκευή πριν αφαιρέσετε το έλασμα κοπής για να το 
καθαρίσετε. Για να αφαιρέσετε το έλασμα γυρίστε το προς την αντίθετη 
κατεύθυνση της φοράς του ρολογιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ οι λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές

Προστασία του περιβάλλοντος
Όταν θελήσετε να πετάξετε τη συσκευή, παρακαλώ μην την πετάξετε στα 
κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού πρέπει να την πετάξετε σε ένα 
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Κατ' αυτό τον τρόπο βοηθάτε 
στην προστασία του περιβάλλοντος.


