
 

 

Ξυριστική μηχανή 

Οδηγίες χρήσης 

Μοντέλο: R-1030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις οδηγίες 



 

χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την αδιάβροχη ξυριστική μηχανή της Rohnson. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. Μην φορτίζετε τη συσκευή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 ℃ (32 F) ή 

πάνω από 40 ℃ (104 F) και να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγή 

θερμότητας ή όπου υπάρχει πολλή υγρασία. 

2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση 

για να αποφύγετε τη φθορά των κεφαλών. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, 

μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν φθαρεί οι κεφαλές ή τα κοπτικά.  

3. Καθαρίζετε τη συσκευή και τα εσωτερικά μέρη της συσκευής σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για να εξασφαλίσετε τη καλύτερη απόδοση της συσκευής σας.  

4. Πλύνετε τη συσκευή με νερό βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό ή 

βραστό νερό. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που είναι 

σχεδιασμένα για τουαλέτες, μπάνια ή συσκευές κουζίνας. Μη βυθίζετε τη 

συσκευή σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

5. Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 

6. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση της, 

όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

7. Βεβαιωθείτε ότι οι παλιές μπαταρίες διατίθενται σύμφωνα με τους κανονισμούς 

διάθεσης μπαταριών. 

8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και 

άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν 

κατανοήσει ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 

παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

9. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

10.  Κατάλληλη για καθαρισμό κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης.  

11. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό σε 

νερό. 

12. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εύκαιρο για μελλοντική αναφορά.  

13. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τις κεφαλές, τα κοπτικά και τη βάση 

στήριξης των κοπτικών. Φροντίζετε ώστε οι προεξοχές του πλαισίου 

συγκράτησης των κεφαλών ξυρίσματος ταιριάζει ακριβώς στις εσοχές. 

 



 

 

 



 

 
 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Χρειάζεται λίγο χρόνο για να συνηθίσετε την ξυριστική σας μηχανή, επειδή το 

δέρμα και η γενειάδα σας χρειάζονται περίπου ένα μήνα για να προσαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε νέα μέθοδο ξυρίσματος 

 

Μέρη της συσκευής (βλ. εικόνα 1) 

① Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής 

② Περίβλημα βάσης κεφαλής 

③ Κεφαλή  

A -a. Κάλυμμα κοπτικού 

  b. Κοπτικό 

B- Βάση στήριξης κοπτικών 

④ Μπουτόν ανοίγματος κεφαλής 

⑤ Χώρος συλλογής τριχών 

⑥ Ενδεικτική λυχνία φόρτισης 

⑦ Διακόπτης λειτουργίας 

⑧ Πτυσσόμενο τρίμερ 

⑨ Κλιπ ανοίγματος τρίμερ 

⑩ Υποδοχή φορτιστή 

⑪ Φορτιστής 

⑫ Σύμβολο ότι η συσκευή είναι πλενόμενη 

⑬ Βουρτσάκι καθαρισμού 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (βλ. εικόνα 2) 

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής.  

2. Πιέστε το μπουτόν λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.  

3. Μετακινήστε την ξυριστική μηχανή γρήγορα πάνω στο δέρμα σας αντίθετα με τη 

φορά της τρίχας. Κάνετε τόσο ευθείες όσο και κυκλικές κινήσεις.  

4. Πιέστε το μπουτόν λειτουργίας για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.  

5. Τοποθετείτε το προστατευτικό καπάκι κεφαλής στην ξυριστική μηχανή κάθε 



 

φορά που δε τη χρησιμοποιείτε, για να αποφύγετε τη φθορά των κεφαλών 

ξυρίσματος. Μετακινήστε το κλιπ προς τα πάνω για να εξέλθει το τρίμερ. 

Τοποθετήστε το τρίμερ σε ορθή γωνία (90 °) στο δέρμα σας και μετακινήστε το προς 

τα κάτω για να κόψετε τις φαβορίτες.  

 

Καθαρισμός και συντήρηση (εικ. 3,4,5,6) 

1. Για την καλή καθαριότητα της συσκευής, συνιστάται να την καθαρίζετε με νερό. Ο τακτικός 

καθαρισμός θα εξασφαλίσει την καλή κατάσταση της συσκευής σας, αποτρέποντας 

παράλληλα την ανάπτυξη οσμών ή βακτηρίων και διατηρώντας την καλή απόδοσης της 

συσκευής. 

2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.  

3. Πιέστε το μπουτόν ανοίγματος κεφαλής. Αφαιρέστε τη βάση στήριξης κοπτικών στρέφοντας 

αριστερόστροφα τη ροδέλα που βρίσκεται στο κέντρο της βάσης στήριξης κοπτικών. Στη 

συνέχεια αφαιρέστε τα κοπτικά. 

4. Καθαρίστε το προστατευτικό κάλυμμα κεφαλών, το περίβλημα της βάσης κεφαλής, το χώρο 

συλλογής τριχών και το σώμα της συσκευής με τη μακριά πλευρά της βούρτσας. Καθαρίστε 

τον εσωτερικό κόπτη με τη μικρή πλευρά της βούρτσας καθαρισμού. 

5. Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα της ξυριστικής μηχανής με την αντίστροφη σειρά. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (εικ. 4,5) 

Συστήνεται να καθαρίζετε τακτικά τα εσωτερικά μέρη της κεφαλής τακτικά για να 

διατηρήσετε την άριστη απόδοση της συσκευής.  

1. Πιέστε το μπουτόν ανοίγματος κεφαλής και ανοίξτε τη.  

2. Αφαιρέστε το βάση στήριξης κοπτικών, τα κοπτικά και τα καλύμματα κοπτικών 

για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής (βλ. εικ.4 και εικ.5).  

3. Συναρμολογήστε τη συσκευή ακολουθώντας τα αντίθετα βήματα.  

 

ΦΟΡΤΙΣΗ (εικ.7) 

Φορτίστε τη συσκευή για 2 ώρες. Μετά την πλήρη φόρτιση, η κόκκινη ένδειξη θα 

γίνει πράσινη.  

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (εικ.8) 

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Η 

μπαταρία σε αυτήν την ξυριστική μηχανή δεν πρέπει να αντικαθίστανται από τους 

καταναλωτές. Ωστόσο, οι μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν από ένα 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.  

 

 

 

 

Προειδοποίηση-Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, αποσυνδέστε το 

καλώδιο τροφοδοσίας από την ξυριστική μηχανή και απενεργοποιήστε τη συσκευή 

πριν τον καθαρισμό. 



 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ.: R-1030 

ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 100-240V~ 50Hz  

ΤΑΣΗ: 3.2V 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ：5VDC 1A 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 διατίθεται με τα 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 καθώς και 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. 


