
 

 

1 

Σετ Ανδρικής Περιποίησης 7 σε 1   

Μοντέλο: HM-1021 

Οδηγίες Χρήσης 
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν 

τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Παρακαλούμε 

διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ  

⚫ Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και 

περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν 

προτείνονται από τον κατασκευαστή. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δε λειτουργεί σωστά, αν έχει υποστεί πτώση ή βλάβη 

ή αν έχει πέσει στο νερό. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

  

1. Οδηγός κοπής 4 θέσεων για γένια και μουστάκι 3-6mm 

2. Λεπίδα ακριβείας  

3. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας  

4. Διακόπτης λειτουργίας On/off 

5. Κοπτική κεφαλή για μύτη, αυτιά, φρύδια 

6. Λεπίδα πλήρους μεγέθους 

7. Κεφαλή με μικροπλέγμα 

8. Οδηγός κοπής κουρέματος μαλλιών 5 θέσεων 10.5-16.5mm 

9. Βάση αποθήκευσης  

10. Καλώδιο φόρτισης   

11. Χτενάκι 

12. Λιπαντικό 

13. Βούρτσα καθαρισμού  
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε τη για 14-16 ώρες.  

⚫ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.  

⚫ Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στη συσκευή και τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Η 

φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα ανάψει.   

Η συσκευή δεν πρέπει να υπερφορτίζεται. Ωστόσο, αν δεν έχετε σκοπό να τη 

χρησιμοποιήσετε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες), αποσυνδέστε τη από την 

πρίζα και αποθηκεύστε τη. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας πριν την επόμενη χρήση.   

 

Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών, αφήνετε τες να ξεφορτίσουν τελείως κάθε 6 

μήνες και στη συνέχεια φορτίστε τη συσκευή για 14-16 ώρες.  
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Χτενίστε τα γένια ή το μουστάκι σας με μία λεπτή χτένα πριν ξεκινήσετε το τριμάρισμα. 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΤΕΝΩΝ 

⚫ Κρατώντας τη λεπίδα τριμαρίσματος μακριά από το σώμα σας, τοποθετήστε τη 

χτένα-οδηγό στο επάνω μέρος της συσκευής και ασφαλίστε στη σωστή θέση. 

⚫ Κρατώντας τη λεπίδα τριμαρίσματος μακριά από το σώμα σας, απομακρύνετε 

προσεκτικά τη χτένα από τη λεπίδα. 

ΠΠίίνναακκααςς  11..  ΛΛεεππίίδδαα  αακκρριιββεείίααςς  

 

Ρύθμιση              Μήκος σε χιλιοστά 

                      (mm) 

1 3.0 

2 4.5 

3 5.5 

4 6.0 

  

  

ΠΠίίνναακκααςς  22..  ΛΛεεππίίδδαα  ππλλήήρροουυςς  μμεεγγέέθθοουυςς    

  

ΡΡύύθθμμιισσηη                                  Μήκος σε χιλιοστά  

                                                ((mmmm))  

11  1100..55  

22  1122..55  

33  1144..55  

44  1166..00  

55  1177..00  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΛΕΓΜΑ (Σχήμα 1) 

 

⚫ Προσαρμόστε την κεφαλή τριμαρίσματος και ξυρίσματος με μικροπλέγμα. 

⚫ Ακουμπήστε τη συσκευή με την κεφαλή μαλακά στο πρόσωπο, σε γωνία 45 μοιρών. 

⚫ Κάντε μικρές και καλά ελεγχόμενες κινήσεις για να ξυρίσετε την περιοχή γύρω από τα 

γένια και το μουστάκι. Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να τεντώνετε το δέρμα 

σας. Με αυτό τον τρόπο οι τρίχες ορθώνονται με αποτέλεσμα να ξυρίζονται ευκολότερα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλή αυτή έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζετε τις λεπτομέρειες γύρω από τα 

γένια, το μουστάκι, τις φαβορίτες. Δεν είναι σχεδιασμένη για να ξυρίζετε όλο το πρόσωπο. 

Για άνετο και καλό ξύρισμα του προσώπου χρησιμοποιείστε κλασική συσκευή ξυρίσματος. 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΙΜΑΡΕΤΕ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ (Σχήμα 2) 

⚫ Κρατήστε τη συσκευή με τη λεπίδα (τρίμερ) πλήρους μεγέθους απέναντί σας.  

⚫ Ξεκινήστε από την άκρη της φαβορίτας, με τις λεπίδες να ακουμπάνε ελαφρώς πάνω 

στο δέρμα, κινηθείτε προς την άκρη της φαβορίτας και τριμάρετε τα σημεία του 

προσώπου που επιθυμείτε. 
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ΤΡΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΣΑΣ (Σχήμα 3 & Σχήμα 4) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστείτε ένα καθρεφτάκι χειρός αν ξυρίζεστε μόνοι σας.  

⚫ Πριν ξεκινήσετε, προσαρμόστε το τρίμερ πλήρους μεγέθους. Έπειτα προσαρμ΄σοτε τη 

λεπίδα ακριβείας. 

⚫ Χρησιμοποιείστε τα δάχτυλά σας για να ανασηκώνετε τις τρίχες στον αυχένα σας. Με 

τον δείκτη σας πρέπει να καλύπτετε τις ρίζες των τριχών που ανασηκώνετε για να 

αποφύγετε την κατά λάθος αφαίρεση τριχών. 

⚫ Με το άλλο σας χέρι ακουμπάτε τη συσκευή στη βάση του λαιμού σας με τις λεπίδες 

προς τα πάνω, και κινείστε κατά μήκος του λαιμού μέχρι να φθάσετε τα δάχτυλά σας, 

συγκεκριμένα τον δείκτη σας που καλύπτει τις ρίζες των μαλλιών. 

Να κινείτε τη συσκευή αργά και να μην πλησιάζετε το τρίμερ στις ρίζες των μαλλιών σας 

που βρίσκονται στη βάση του κεφαλιού. 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΥΤΗ ΚΑΙ Τ’ ΑΥΤΙΑ (Σχήμα 5 & 6) 

⚫ Προσαρμόστε το τρίμερ για περιποίηση της μύτης και των αυτιών. 

⚫ Εισάγετε τη συσκευή απαλά στο ρουθούνι ή στο αυτί σας. 

⚫ Μετακινείστε μαλακά τη συσκευή μέσα και έξω από το ρουθούνι ή το αυτί, με 

περιστροφικές κινήσεις. 

⚫ Μην εισάγετε την επιφάνεια κοπής βαθύτερα από 6 χιλιοστά στο ρουθούνι ή στο αυτί 

σας. 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ (Σχήμα 7) 

 

⚫ Προσαρμόστε το τρίμερ για την περιποίηση των φρυδιών. 

⚫ Προσαρμόστε το τρίμερ στις ανεπιθύμητες τρίχες κατά μήκος της γραμμής των 

φρυδιών ή στις τρίχες που προεξέχουν από το φρύδι. 

⚫ Για να αφαιρέσετε τις τρίχες χαμηλώστε προς το δέρμα και κινηθείτε στην επιθυμητή 

περιοχή. 

⚫ Χρησιμοποιείστε αργές και καλά ελεγχόμενες κινήσεις. 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αλλάξετε 

εξαρτήματα.  

⚫ Για να αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι και γυρίστε 

την κεφαλή αριστερόστροφα με το άλλο χέρι. 

⚫ Για να προσαρμόσετε κάποιο εξάρτημα, κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι και 

γυρίστε την κεφαλή δεξιόστροφα με το άλλο χέρι. 

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα 

 

⚫ Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας αν θέλετε να τριμάρετε άκρες όπως φαβορίτες, τον 

αυχένα ή τη γραμμή από τα γένια στο πηγούνι. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 

⚫ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

⚫ Απομακρύνετε μαλακά τις τρίχες με τη βούρτσα / ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό τη 

χτένα και τις λεπίδες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

⚫ Το εξάρτημα της χτένας και οι λεπίδες μπορούν να αφαιρεθούν από το προϊόν για 

καθαρισμό  

⚫ Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με μαλακή βούρτσα, σαν αυτή που παρέχει ο 

προμηθευτής με το προϊόν. 

⚫ Χρησιμοποιείστε μόνο το λάδι που παρέχεται μαζί με το προϊόν ή λάδι κατάλληλο για 

ραπτομηχανή. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά για το κύριο σώμα και τις 

λεπίδες. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

⚫ Μην τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης γύρω από τη συσκευή.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: 

⚫ Μην αγγίζετε συσκευές που έχουν πέσει στο νερό. Βγάλτε το φις από την πρίζα 

αμέσως. 

⚫ Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. 

⚫ Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή κάπου όπου μπορεί να πέσει σε 

μπάνιο ή νιπτήρα. 

⚫ Με εξαίρεση όταν φορτίζει, πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως 

μετά τη χρήση. 

⚫ Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού: 

⚫ Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

⚫ Η συσκευή δεν πρέπει να μένει χωρίς επιτήρηση όταν είναι στην πρίζα, εκτός και αν 

φορτίζει. 

⚫ Αυστηρή επιτήρηση χρειάζεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή πάνω 

τους ή κοντά τους ή σε περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

⚫ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται όπως 

περιγράφεται στις οδηγίες. 

⚫ Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο,  

εάν δε λειτουργεί όπως πρέπει, εάν έχει υποστεί βλάβη ή εάν έχει πέσει στο νερό. 

⚫ Μη ρίχνετε ή βάζετε κάποιο αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. 
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⚫ Μην κάνετε χρήση έξω ή όπου υπάρχουν αέρια.  

⚫ Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρους χωρίς υγρασία. Μην την 

αποθηκεύετε όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 60° C. 

⚫ Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το καλώδιο από την πρίζα όταν αποθηκεύετε τη 

συσκευή. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο κομμάτι έχει σπάσει ή έχει καταστραφεί, 

καθώς μπορεί να υπάρξει τραυματισμός. Πάντα να είστε σίγουροι ότι οι λεπίδες 

είναι ευθυγραμμισμένες. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με αυτή τη συσκευή. 

⚫ Μην περιστρέφετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 

⚫ Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη κατακόρυφα ή ανάλογα με το 

δάπεδο. 

 

Αφαίρεση Μπαταρίας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να ανακυκλώνετε και να διαθέτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με 

τους κρατικούς και τους νομικούς κανονισμούς. 

 

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. 

2. Αφαιρέστε το πίσω μέρος του καλύμματος αφού πρώτα έχετε βγάλει το 

ελαστικό πλαίσιο από το προϊόν με ένα κατσαβίδι. 

3. Στη συνέχεια αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος με ένα κατσαβίδι. Με 

αυτό τον τρόπο θα βγουν οι μπαταρίες. 

4. Με έναν συρμάτινο κόφτη κόψτε τα σύρματα που οδηγούν στις μπαταρίες. 

5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για 

τη σωστή διάθεσή τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 

Μην τις καίτε ή κακομεταχειρίζεστε, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν και να 

απελευθερώσουν τοξικά υλικά. Μην τις βραχυκυκλώνετε, καθώς μπορεί να 

προκύψουν εγκαύματα. 

 

 

 

Χαρακτηριστικά: 

⚫ Τάση: AC220-240 V 50/60Hz 

⚫ Ισχύς: 3W 

⚫ Τάση μοτέρ: 2.4 V d. c. 

⚫ Χρόνος φόρτισης: 8-10 hours 

⚫ Χωρητικότητα μπαταρίας: NI-MH 600mAh ×2 

⚫ Χρόνος αυτονομίας: 45 λεπτά 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να ρίπτεται στα αστικά 

απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές 

αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη 

διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών 

για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση. Επιτρέπει επίσης την 

ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής 

διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


