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User Instructions 1 

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. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. 
– Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμπίπτει με την τάση που 
εμφανίζεται στην πινακίδα προδιαγραφών. 
– Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δεν έχει  βραχεί. 
– Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, τον προσαρμογέα ή 
οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα εάν είναι κατεστραμμένο, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να αντικαθιστάτε πάντα έναν 
κατεστραμμένο προσαρμογέα με έναν από τους αρχικούς τύπους. 
– Μη χρησιμοποιείτε αυτήν την ξυριστική μηχανή εάν δεν λειτουργεί 
σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί ή πέσει στο νερό. 
– Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν 
είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, εκτός από τη φόρτιση. 
– Κρατήστε το φις και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από 
θερμαινόμενες επιφάνειες. 
– Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας και το καλώδιο δεν βραχούν. 
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2 User Instructions 

– Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, έστω 
και για λίγο. 
 – Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου. Εάν το 
καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις. 
– Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία και το πιτσίλισμα του 
νερού και μην τη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια. 
– Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C 
– Πριν από τη χρήση της συσκευής, το κύριο σώμα καθώς και 
οποιοδήποτε εξάρτημα έχει τοποθετηθεί θα πρέπει να ελέγχονται 
διεξοδικά για τυχόν ελαττώματα. 
– Πάντα να απενεργοποιείτε και να αφαιρείτε το καλώδιο από την 
πρίζα μετά τη χρήση, καθώς και - σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας και 
- κατά τον καθαρισμό. 
– Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό καπάκι στην ξυριστική 
μηχανή για να προστατεύετε τις κεφαλές ξυρίσματος όταν 
ταξιδεύετε. 
– Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κατεστραμμένο ή 
σπασμένο κεφάλι, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο 
πρόσωπο. 
– Οι ξυριστικές μηχανές, συμπεριλαμβανομένου του ψαλιδιού, 
προορίζονται μόνο για χρήση σε τρίχες προσώπου. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για το ξύρισμα των μαλλιών στο κεφάλι σας ή σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας. 
– Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, 
εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους 
πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν 
καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής, εκτός εάν είναι 8 ετών και 
άνω και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή και το τροφοδοτικό της. 
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– Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

Γενική περιγραφή  

1. Μονάδα ξυρίσματος 2. Κουμπί απελευθέρωσης 

3. Κεφαλή κάμψη 4. ON/OFF διακόπτης 

5. Θύρα τροφοδοσίας 6. Κουμπί κοπής 

7. Ένδειξη φόρτισης 8. Βούρτσα καθαρισμού 

9. Αντάπτορας 10.Προστατευτικό κεφαλής 

Φόρτιση 
Όταν φορτίζετε την ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά ή μετά από 
μεγάλη περίοδο που έχετε να την χρησιμοποιήσετε, αφήστε τη να 
φορτίζει συνεχώς για περίπου 8 ώρες. 

1. Πριν τη φόρτιση ελέγξτε ότι η τάση του τροφοδοτικού σας 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της ξυριστικής μηχανής (230V, 50 Hz 
2W). 

2. Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκρασία δωματίου στην 
περιοχή από -5° έως +40°C. 

3. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή και η 
ηλεκτρική πρίζα είναι τέλεια στεγνά και ότι ο διακόπτης ON/OFF 
είναι στη θέση «OFF». 

4. Βάλτε το μικρό βύσμα στην ξυριστική μηχανή (Εικ.17). 

5. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα τοίχου (Εικ.18) 

6. Η λυχνία φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης της ξυριστικής 
μηχανής. 

Σημείωση 1: Γενικά, η φόρτιση 8 ωρών μπορεί να διαρκέσει 35 
λεπτά, σας προτείνουμε να κάνετε φόρτιση μετά από χρήση 
τουλάχιστον 30 λεπτών ή η φόρτιση μόνο της ξυριστικής μηχανής 
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είναι αδύναμη, καθώς μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια 
χρήσης. 

Σημείωση 2: Ο χρόνος ξυρίσματος μπορεί να είναι μικρότερος ως 
αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας στο ξύρισμα, των συνηθειών 
καθαρισμού ή του τύπου γενειάδας σας. 

Χρήση της ξυριστικής μηχανής 

Ξύρισμα 
1. Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας προς τα πάνω για να το 
ενεργοποιήσετε (Εικ.1). 
2. Ξυρίστε το πρόσωπο και το λαιμό χρησιμοποιώντας σύντομες, 
κυκλικές κινήσεις (Εικ.2). 
3. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω για να 
απενεργοποιήσετε. 

Γαρνίρισμα 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ για να περιποιηθείτε τις 
φαβορίτες και το μουστάκι σας. 
1. Σπρώξτε την ολίσθηση του τρίμερ προς τα κάτω για να ανοίξετε το 
τρίμερ (Εικ. 3 & Εικ. 4). 
2. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF προς τα πάνω για να 
ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή (Εικ. 1). 
3. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα(Εικ. 5). 
4. Μετά το ξύρισμα, μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF προς τα κάτω 
για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή. 
5. Για να ανασύρετε και να απενεργοποιήσετε το τρίμερ, πιέστε το 
τρίμερ προς τα κάτω και ασφαλίστε το στη θέση του (Εικ.6). 

Συμβουλές και κόλπα ξυρίσματος 

– Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το ξύρισμα, για να 
βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας δεν έχει πρήξιμο που μπορεί να 
υπάρχει από τον ύπνο. 
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– Κρατάτε πάντα την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία με το δέρμα, 
έτσι ώστε και οι τρεις κεφαλές να αγγίζουν το δέρμα με την ίδια 
πίεση. 

– Η χρήση σύντομων, κυκλικών κινήσεων σε επίμονες περιοχές 
μπορεί να εξασφαλίσει πιο προσεκτικό ξύρισμα, ειδικά κατά μήκος 
της γραμμής του λαιμού και του πηγουνιού. 

– Μην πιέζετε δυνατά το δέρμα για να αποφύγετε ερεθισμό 
και/ή ζημιά στις περιστροφικές κεφαλές. 

– Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη νέα σας ξυριστική 
μηχανή καθημερινά για έως και τέσσερις εβδομάδες για να 
αφήσετε χρόνο στα μαλλιά και το δέρμα σας να 
εξοικειωθούν με το νέο σύστημα ξυρίσματος 

Καθαρισμός και συντήρηση 
Προσέξτε να ακολουθήσετε πριν καθαρίσετε την ξυριστική μηχανή 

– Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι κλειστή και 
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα ενώ καθαρίζετε την ξυριστική 
μηχανή 

– Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιήστε ένα 
υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή άλλα 
χημικά. 

– Για να στεγνώσει, σκουπίστε την επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής 
με μια στεγνή πετσέτα. Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών ή 
θερμάστρα για να στεγνώσετε την ξυριστική μηχανή. 

– Η ξυριστική μηχανή δεν πρέπει να καθαρίζεται βυθίζοντας σε νερό. 

Φροντίστε τη συσκευή σας για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια 
απόδοση. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή σας μετά από 
κάθε χρήση. Ο ευκολότερος και ο πιο υγιεινός τρόπος για να 
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καθαρίσετε τη συσκευή είναι να ξεπλένετε την κεφαλή της συσκευής 
μετά τη χρήση με ζεστό νερό. 

Κοινός και απλός καθαρισμός 

1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή και ανοίξτε τη μονάδα ξυρίσματος 
πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στο μπροστινό μέρος της 
ξυριστικής μηχανής (Εικ.7) 

2. Αφαιρέστε τα περιττά ροκανίδια. (Εικ.8) 

3. Ξεπλύνετε την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής με τρεχούμενο 
νερό. (Εικ.9) 

4. Κλείστε τη διάταξη κεφαλής μετά τον καθαρισμό. (Εικ.10) 

Βαθύς καθαρισμός 

Γενικά, η κεφαλή της ξυριστικής μηχανής πρέπει να καθαρίζεται σε 
βάθος μετά τη χρήση 30 φορές (300 λεπτά). είναι υπέρ της διάρκειας 
χρήσης του κεφαλιού και του αποτελεσματικού ξυρίσματος. 

1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή και ανοίξτε τη μονάδα ξυρίσματος 
πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στο μπροστινό μέρος της 
ξυριστικής μηχανής (Εικ.7). 

2. Τοποθετήστε μια σταγόνα υγρού σαπουνιού στο εσωτερικό κοντά 
σε κάθε κόφτη. (Εικ. 11) 

3. Βουρτσίστε καλά το σαπούνι με την παρεχόμενη βούρτσα 
καθαρισμού. (Εικ.12) 

4. Γυρίστε την κλειδαριά αριστερόστροφα (Εικ.13) και αφαιρέστε το 
πλαίσιο συγκράτησης Εικ.14). 

5. Αφαιρείτε και καθαρίζετε μία ξυριστική κεφαλή τη φορά (Εικ15). 
Κάθε ξυριστική κεφαλή αποτελείται από ένα κόφτη και ένα 
προστατευτικό (Εικ.16). 

6. Τοποθετήστε ξανά τις κεφαλές ξυρίσματος στη μονάδα 
ξυρίσματος και εκτελέστε τα αντίστροφα βήματα για να 
ολοκληρώσετε τον βαθύ καθαρισμό. 
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Πρόσθετη παρατήρηση: καθαρίστε την ξυριστική μηχανή με υγρό 
σαπούνι αφού διαχωρίσετε κάθε εξάρτημα σύμφωνα με τα 
παραπάνω βήματα. 

Καθαρισμός 

Λιπαίνετε τα δόντια του ψαλιδιού κάθε έξι μήνες με μια σταγόνα 
λάδι. 

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  
• Όταν η μπαταρία της μηχανής σας φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής της, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από την ξυριστική 
μηχανή και να ανακυκλωθούν ή να απορριφθούν σωστά σύμφωνα 
με τις κρατικές και τοπικές απαιτήσεις σας. 
• Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης της ξυριστικής μηχανής για την 
αφαίρεση της μπαταρίας υποδεικνύεται στην (Εικ.19). Μπορεί να 
χρειαστείτε μία λαβίδα και ένα σταυρωτό κατσαβίδι για να 
ολοκληρώσετε την ανάλυση της ξυριστικής μηχανής. 
Προσοχή! Μην βάζετε φωτιά και μην ακρωτηριάζετε τις μπαταρίες 
όταν τις απορρίπτετε γιατί μπορεί να σκάσουν και να 
απελευθερώσουν τοξικά υλικά. 
 

Συμμόρφωση 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και 
κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). 
 

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 
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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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