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Αγαπητέ πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για 
να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, 
λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη 
συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού 
οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή κουρέματος για πρώτη φορά, 
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική 
αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του 
επίσης αυτές τις οδηγίες. 

Οδηγίες ασφαλείας  
 

 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμπίπτει με την τάση που εμφανίζεται στην 
πινακίδα προδιαγραφών της συσκευής. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, έστω και για μια στιγμή. 

 Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου. 

 Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα σέρβις. 

 Μην το χρησιμοποιείτε εάν το εξάρτημα της χτένας είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο 
ή εάν λείπουν δόντια λεπίδας. 

 Για σωστή απόδοση, οι λεπίδες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ίχνη τρίχας. Για το 
σκοπό αυτό, καθαρίστε τα πριν και μετά από κάθε χρήση με το βούρτσα που 
παρέχεται. 

 

 Πριν από τη χρήση της συσκευής, το κύριο σώμα καθώς και κάθε προσαρτημένο εξάρτημα 
πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά για τυχόν ελαττώματα. Εάν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει 
πέσει σε σκληρή επιφάνεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον: ακόμη και αόρατες ζημιές 
μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργική ασφάλεια της συσκευής. 

 Απενεργοποιείτε και αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς και - σε 
περιπτώσεις δυσλειτουργίας και - κατά τον καθαρισμό. 

-Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε λουτρό ή νιπτήρα με νερό ή οποιοδήποτε άλλο 
δοχείο που περιέχει νερό. 
- Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία και το πιτσίλισμα του νερού και μην τη 
χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια. 
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμη και αν 
η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Επομένως, αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα μετά τη 
χρήση. 
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 Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας. κρατάτε 
πάντα το ίδιο το βύσμα. 

 Προσοχή: η λεπίδα κοπής είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, 
βεβαιωθείτε ότι πάντα κατά τη χρήση η λεπίδα δεν αγγίζει το δέρμα. 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και 
έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά 
εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το 
καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες 
(πλαστικές σακούλες, κουτιά, κ.λπ.) μακριά από τα χέρια τους. 

 
 

 Για την προστασία των παιδιών ή των ασθενών ατόμων από τους κινδύνους του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με αυτό. 

 Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη εάν προκύψει ζημιά από ακατάλληλη χρήση ή εάν δεν 
τηρηθούν αυτές οι οδηγίες. 

 

Κύρια εξαρτήματα

1. Ασπίδα λεπίδας 7. Χτένα αξεσουάρ 12 mm 

2. Μοχλός ρύθμισης αξεσουάρ χτένας 8. Λιπαντικό λάδι 

3. Διακόπτης ON/OFF 9. Βούρτσα καθαρισμού 

4. Χτένα αξεσουάρ 3 mm 10. Χτένα κουρείου 

5. Χτένα αξεσουάρ 6 mm 11. Ψαλίδι 

6. Χτένα αξεσουάρ 9 mm  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τις λεπίδεςκαθώς υπάρχει κίνδυνος! 
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Λειτουργία μικρής διάρκειας 

 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή το κοπτικό 
τρίχας μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διακοπή για 10 λεπτά το πολύ. Η λειτουργία μπορεί να 
συνεχιστεί αφού κρυώσει η συσκευή για περίπου 20 λεπτά. 

Ρύθμιση του μήκους κοπής  
 

- Ο μοχλός πλευρικής ρύθμισης (2) επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση του μήκους κοπής από περίπου 
1 έως 1,6 mm, ακόμη και κατά τη λειτουργία. 

-Οι χτένες ώθησης που παρέχονται επεκτείνουν το εύρος του μήκους κοπής και τοποθετούνται 
στη χτένα κοπής. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το εξάρτημα στο πίσω μέρος και σηκώστε το. 

        Προτείνουμε: 

 Σας συνιστούμε να στεγνώνετε τις τρίχες όταν κόβετε με την μηχανή για καλύτερο 
έλεγχο. 

 Να χτενίζετε συχνά τις τρίχες σας ενώ τις κόβετε. 

 Ξεκινήστε με τη μέγιστη θέση μήκους κοπής (12 mm). 

 Σας συνιστούμε να σημειώνετε το επιλεγμένο επίπεδο κοπής κάθε φορά, ώστε να 
μπορείτε να επαναλάβετε το ίδιο χτένισμα σε άλλες περιπτώσεις, αν το επιθυμείτε. 

  Χρήση  
Πριν αρχίσετε να κόβετε 

1. Ελέγξτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι καθαρή και ότι δεν υπάρχουν ίχνη τρίχας 
μεταξύ των λεπίδων, καθώς αυτό θα μπορούσε να την εμποδίσει να λειτουργήσει 
σωστά. 

2. Καθίστε το άτομο του οποίου τα μαλλιά πρόκειται να κόψετε έτσι ώστε το κεφάλι του 
να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια σας. 

3. Ξεμπλέξτε τα μαλλιά και χτενίστε τα προς τη φυσική τους κατεύθυνση. 

Για να ξεκινήσετε την κοπή 

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό λεπίδας και στερεώστε το εξάρτημα χτένας που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε. Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να 
ξεκινήσετε με το μεγαλύτερο αξεσουάρ χτένας (12mm), στη συνέχεια, εάν θέλετε πιο 
κοντό κόψιμο, επιλέξτε ένα μικρότερο αξεσουάρ χτένας (9, 6 ή 3mm). 

2. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε κάθε αξεσουάρ χτένας, κόψτε μια μικρή 
ποσότητα μαλλιών μέχρι να συνηθίσετε το μήκος που επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας 
κάθε χτένα οδηγό. 

3. Ο μοχλός ρύθμισης αξεσουάρ χτένας θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε το μήκος της 
κοπής χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το εξάρτημα χτένας. Όταν βρίσκεται στην 
υψηλότερη θέση, θα έχετε τη συντομότερη περικοπή και όταν μετακινείτε σταδιακά το 
μοχλό προς τα κάτω, η κοπή θα είναι μεγαλύτερη. 
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1. Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. 

2. Αφαιρέστε τη θωράκιση της λεπίδας και στερεώστε το εξάρτημα χτένας που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. 

Σημειώσεις: 

 Όταν κόβετε πιο μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε μια χτένα ώθησης ή κόψτε τα μαλλιά πάνω 
από μια κανονική χτένα. Ξεκινήστε πάντα με τη μεγαλύτερη χτένα ώθησης, καθώς αυτό θα 
σας βοηθήσει να έχετε την αίσθηση ότι κόβετε τα μαλλιά στο επιθυμητό μήκος. 

 Κόψτε από κάτω προς τα πάνω με τη χτένα κοπής ξαπλωμένη στο κεφάλι. Οδηγήστε τη 
συσκευή προς τα πάνω μέσα από τα μαλλιά, απομακρύνοντάς την σταδιακά από το κεφάλι 
ταυτόχρονα. 

 Για σχήμα, αντιστρέψτε τη συσκευή και συντομεύστε τα μαλλιά από πάνω προς τα κάτω 
χωρίς χτένα ώθησης. 

Για κοντά μαλλιά (αυχένα) 

1. Ξεκινήστε από τη μέση του πίσω μέρους του λαιμού κρατώντας το στο κεφάλι με τα δόντια 
προς τα πάνω. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή ακουμπισμένη στο κεφάλι και κόψτε λίγο 
κάθε φορά. 

2. Κατά την κοπή, σηκώστε σταδιακά το κεφάλι της κουρευτικής μηχανής προς το μέρος σας. 
Συνεχίστε να κόβετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τη βάση του λαιμού μέχρι πάνω 
από τα αυτιά. 

Πλευρές 

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα μικρότερα αξεσουάρ χτένας (3 ή 6mm). 

1. Κόψτε τις πλευρικές περιοχές και την περιοχή γύρω από τα αυτιά προς τα πάνω. 

Τop 

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα μεγαλύτερα αξεσουάρ χτένας (9 ή 12mm). 

1. Ξεκινήστε το κόψιμο από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού και σταδιακά 
προχωρήστε προς τα πίσω. 

2. Θυμηθείτε ότι είναι καλύτερα να αφήνετε τα μαλλιά λίγο περισσότερο στα πρώτα 
κουρέματα μέχρι να συνηθίσετε το μήκος κάθε θέσης. 

Με ψαλίδι 

Ξεκινήστε πάντα από μπροστά προς τα πίσω, κόβοντας σταδιακά τα μαλλιά πιο κοντά. Χτενίστε 
το συχνά για να εντοπίσετε τυχόν παρατυπίες μήκους και για να αφαιρέσετε τα μαλλιά που 
έχετε ήδη κόψει. 
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Τελικές πινελιές 

1. Για να επιτύχετε μια ευθεία γραμμή στα πλαϊνά και γύρω από τα αυτιά, αφαιρέστε το 
εξάρτημα χτένας, κρατήστε τη κουρευτική μηχανή σε ορθή γωνία προς το κεφάλι, ανάποδα 
με τις λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα και μετακινήστε το προς τα κάτω. 

2. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της κουρευτικής μηχανής χωρίς το αξεσουάρ χτένας θα 
περικόψει τα μαλλιά. 

Καθαρισμός και προστασία   
 Είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 

τοίχου πριν από τον καθαρισμό και τη λίπανση. 

 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε υγρό 
ή ακόμη και να αφήνεται να έρθει σε επαφή με υγρό. 

 Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά διαλύματα καθαρισμού. 

 Εάν είναι απαραίτητο, το περίβλημα μπορεί να σκουπιστεί με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι. 
 

Χτένα και λεπίδα κοπής 

 Μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τα 
μαλλιά μεταξύ της χτένας και της λεπίδας κοπής. 

 Η χτένα και η λεπίδα κοπής μπορούν να αφαιρεθούν για περιστασιακό ενδελεχή καθαρισμό 
χαλαρώνοντας τις βίδες στερέωσης. 

 Κατά την επανασυναρμολόγηση, η χτένα κοπής πρέπει να ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τη 
λεπίδα κοπής. Προσέξτε πολύ ώστε η λεπίδα κοπής να μην προεξέχει πάνω από τη χτένα 
κοπής. Με το μοχλό ρύθμισης ρυθμισμένο στο ελάχιστο μήκος κοπής, η απόσταση μεταξύ 
των άκρων της λεπίδας κοπής και της χτένας κοπής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm. 

  Μετά τον καθαρισμό και μετά τη χρήση της συσκευής περίπου. 10 λεπτά, βάλτε μερικές 
σταγόνες λιπαντικού μεταξύ της χτένας και της λεπίδας κοπής και, στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε τη συσκευή για λίγο για να βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι καλά και 
ομοιόμορφα κατανεμημένο. Η τακτική λίπανση θα εγγυάται καλή απόδοση κοπής για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το προστατευτικό λεπίδας πάνω από τη 
χτένα κοπής. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Μοντέλο: HC-010.008A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V~, 50Hz 

Κατηγορία προστασίας II 

Ονομαστική ισχύς 10W 

Ονομαστικός χρόνος 
λειτουργίας: 

10 min 

Μόνο για οικιακή χρήση  
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Συμμόρφωση CE  
 
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,  

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

 
Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
 
Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται 
στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕE. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση 
απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να 
απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης). 

 

Εγγύηση  
 
Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και 
καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή 
ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για 
ισοδύναμο μοντέλο. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη 
χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές και έκθεση σε 
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση 
πλαστικών εξαρτημάτων. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον 
διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να 
είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή 
εισιτήριο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (Pós-Venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 
    KAPA EMPORIO 
    Καραγιαννοπούλου 32,                            
    61100 Κιλκίς, Ελλάδα 
    https://kapaemporio.gr 
    Tηλ. +302341024654 
    Fax   +302341025735                                                                                                                                                                                                                                                              
    Email: info@kapaemporio.gr 
 
 
 
 
 

mailto:assistencia@haeger.pt
http://www.haeger.pt/
https://kapaemporio.gr/

	Οδηγίες χρήσης
	HC-010.008A 10W

	Αγαπητέ πελάτη,
	Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυ...
	Οδηγίες ασφαλείας
	 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
	 Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμπίπτει με την τάση που εμφανίζεται στην πινακίδα προδιαγραφών της συσκευής.
	 Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, έστω και για μια στιγμή.
	 Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου.
	 Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
	 Μην το χρησιμοποιείτε εάν το εξάρτημα της χτένας είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο ή εάν λείπουν δόντια λεπίδας.
	 Για σωστή απόδοση, οι λεπίδες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ίχνη τρίχας. Για το σκοπό αυτό, καθαρίστε τα πριν και μετά από κάθε χρήση με το βούρτσα που παρέχεται.

	Λειτουργία μικρής διάρκειας
	Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή το κοπτικό τρίχας μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διακοπή για 10 λεπτά το πολύ. Η λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί αφού κρυώσει η συσκευή για περίπου 20 λεπτά.
	Ρύθμιση του μήκους κοπής
	- Ο μοχλός πλευρικής ρύθμισης (2) επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση του μήκους κοπής από περίπου 1 έως 1,6 mm, ακόμη και κατά τη λειτουργία.
	-Οι χτένες ώθησης που παρέχονται επεκτείνουν το εύρος του μήκους κοπής και τοποθετούνται στη χτένα κοπής. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το εξάρτημα στο πίσω μέρος και σηκώστε το.

	Χρήση
	Πριν αρχίσετε να κόβετε
	1. Ελέγξτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι καθαρή και ότι δεν υπάρχουν ίχνη τρίχας μεταξύ των λεπίδων, καθώς αυτό θα μπορούσε να την εμποδίσει να λειτουργήσει σωστά.
	2. Καθίστε το άτομο του οποίου τα μαλλιά πρόκειται να κόψετε έτσι ώστε το κεφάλι του να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια σας.
	3. Ξεμπλέξτε τα μαλλιά και χτενίστε τα προς τη φυσική τους κατεύθυνση.
	Για να ξεκινήσετε την κοπή
	1. Αφαιρέστε το προστατευτικό λεπίδας και στερεώστε το εξάρτημα χτένας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το μεγαλύτερο αξεσουάρ χτένας (12mm), στη συνέχεια, εάν θέλετε πιο κοντό κό...
	2. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε κάθε αξεσουάρ χτένας, κόψτε μια μικρή ποσότητα μαλλιών μέχρι να συνηθίσετε το μήκος που επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κάθε χτένα οδηγό.
	3. Ο μοχλός ρύθμισης αξεσουάρ χτένας θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε το μήκος της κοπής χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το εξάρτημα χτένας. Όταν βρίσκεται στην υψηλότερη θέση, θα έχετε τη συντομότερη περικοπή και όταν μετακινείτε σταδιακά το μοχλό προς ...
	1. Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.
	2. Αφαιρέστε τη θωράκιση της λεπίδας και στερεώστε το εξάρτημα χτένας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
	Σημειώσεις:
	Για κοντά μαλλιά (αυχένα)
	1. Ξεκινήστε από τη μέση του πίσω μέρους του λαιμού κρατώντας το στο κεφάλι με τα δόντια προς τα πάνω. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή ακουμπισμένη στο κεφάλι και κόψτε λίγο κάθε φορά.
	2. Κατά την κοπή, σηκώστε σταδιακά το κεφάλι της κουρευτικής μηχανής προς το μέρος σας. Συνεχίστε να κόβετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τη βάση του λαιμού μέχρι πάνω από τα αυτιά.
	Πλευρές
	Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα μικρότερα αξεσουάρ χτένας (3 ή 6mm).
	1. Κόψτε τις πλευρικές περιοχές και την περιοχή γύρω από τα αυτιά προς τα πάνω.
	Τop
	Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα μεγαλύτερα αξεσουάρ χτένας (9 ή 12mm).
	1. Ξεκινήστε το κόψιμο από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού και σταδιακά προχωρήστε προς τα πίσω.
	2. Θυμηθείτε ότι είναι καλύτερα να αφήνετε τα μαλλιά λίγο περισσότερο στα πρώτα κουρέματα μέχρι να συνηθίσετε το μήκος κάθε θέσης.
	Με ψαλίδι
	Ξεκινήστε πάντα από μπροστά προς τα πίσω, κόβοντας σταδιακά τα μαλλιά πιο κοντά. Χτενίστε το συχνά για να εντοπίσετε τυχόν παρατυπίες μήκους και για να αφαιρέσετε τα μαλλιά που έχετε ήδη κόψει.
	Τελικές πινελιές
	1. Για να επιτύχετε μια ευθεία γραμμή στα πλαϊνά και γύρω από τα αυτιά, αφαιρέστε το εξάρτημα χτένας, κρατήστε τη κουρευτική μηχανή σε ορθή γωνία προς το κεφάλι, ανάποδα με τις λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα και μετακινήστε το προς τα κάτω.
	2. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της κουρευτικής μηχανής χωρίς το αξεσουάρ χτένας θα περικόψει τα μαλλιά.
	Καθαρισμός και προστασία
	Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Συμμόρφωση CE
	Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως:
	- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ,
	- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD),
	- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,
	και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.
	Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.
	Σκεφτείτε το περιβάλλον μας
	Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕE.
	Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων.
	Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης).
	Εγγύηση
	Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μ...
	Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμο...
	Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου.

