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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.  

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας 

βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.  

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, 

προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας 

(πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε 

παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου.  

Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να 

τα απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.  

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη 

για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.  

Η συσκευή προορίζεται για το συγκεκριμένο σκοπό της μόνο. Οποιαδήποτε άλλη 

χρήση θεωρείται λανθασμένη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν 

μπορεί να είναι υπεύθυνος για βλάβες που προκλήθηκαν από ακατάλληλο, 

λανθασμένο ή απρόσεκτο χειρισμό του χρήστη. 

Σε περίπτωση που η συσκευή χαλάσει ή δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε την και 

πάψτε να την χειρίζεστε.  

Εάν χρειαστεί να την επιδιορθώσετε, επικοινωνήστε μόνο με το εξουσιοδοτημένο 

από τον κατασκευαστή κέντρο εξυπηρέτησης (για να μάθετε ποιο είναι το 

πλησιέστερο σε σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το +39045 7134674) και ζητήστε 

αυθεντικά ανταλλακτικά. Εάν δεν σεβαστείτε τις προαναφερθείσες οδηγίες, μπορεί 

να θέσετε σε κίνδυνο τη συσκευή σας. Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησή της, 

αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πιέζοντας το διακόπτη ή βγάζοντας το 

καλώδιο.  

Συγκεκριμένα:  

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 

Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια. 

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς 

τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, 

συσκευές θέρμανσης. 



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση, συνίσταται να την απενεργοποιείτε για 

15 λεπτά, όταν την χρησιμοποιείτε συνεχόμενα για 20 λεπτά, για να αποφύγετε την υπερ-

θέρμανσή της.  

ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   

1. Λεπτός δίσκος διαμόρφωσης                                                                     

2. Σκληρός δίσκος διαμόρφωσης  

3. Λεπτό εργαλείο αφαίρεσης για 

τα πετσάκια 

4. Μεγάλο εργαλείο αφαίρεσης 

για τα πετσάκια 

5. Κώνος με ακατέργαστους 

κόκκους 

6. Λεπτό αιχμηρό σημείο  

7. Χοντρό αιχμηρό σημείο 

8. Δίσκος γυαλίσματος  

9. Εργαλείο για την περιποίηση της 

επιδερμίδας 

10. Μονάδα  

11. Φορτιστής  

12. Θήκη  

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ  

Ασύρματα  

Για ασύρματη χρήση, όταν την χρησιμοποιείτε πρώτη φορά, κρατήστε τη συνδεδεμένη στο 

ρεύμα για τουλάχιστον 24 ώρες. Για επόμενη χρήση, οι 6 ώρες θα είναι αρκετές. 

Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, ορίστε το διακόπτη στη θέση ‘’Ο’’. Συνδέστε το φορτιστή στη 

συσκευή και συνδέστε τη στο ρεύμα. Το φως θα ανάψει ως ένδειξη ότι η συσκευή φορτίζει. 

Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.   

Ενσύρματα  

Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα, εάν η μπαταρία 

είναι τελείως χαμηλή. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται.  

Όταν κάνετε ενσύρματη χρήση και η μπαταρία είναι τελείως χαμηλή, αναμείνατε για 30 

δευτερόλεπτα, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να φορτιστεί η μπαταρία.  

ΧΡΗΣΗ  

Όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο, εισάγετε το φορτιστή στην πρίζα, αφού ελέγξετε ότι η 

τάση συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην ετικέτα. 

Επιλέξτε ένα από τα εξαρτήματα και ξεκινήστε πιέζοντας το διακόπτη. 

Μην την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια ή πόδια.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  



Ο φορτιστής και το καλώδιο που παρέχονται έχουν κατασκευαστεί συγκεκριμένα για αυτή 

τη συσκευή.  

Σε περίπτωση βλάβης μπορεί να αντικατασταθεί με μία καινούρια.  

Πάντοτε, να την αποσυνδέετε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.  

Μην καθαρίζετε τη συσκευή και τη θήκη με λειαντικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο 

ένα υγρό πανί.  

Κάθε τμήμα των εξαρτημάτων μπορεί να καθαριστεί με αλκοόλη 70-90°. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ισχύς: 3W 

Τροφοδοσία: 23V ~ 50Hz 

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει 

το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.  

 

 Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην 

απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει 

να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των 

υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο 

περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 

πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 

μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να 

επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που 

αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.  

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά 

μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την 

εγγύηση. 

Όροι εγγύησης 

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και 

υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο 

ότι: 

 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται 

 Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.  



 Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς. 

 Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα 

εγγύηση. 

Κατ’ επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη 

που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που 

παράγουν θερμότητα…)και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς 

και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την 

αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή 

ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που 

δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή. 

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή 

θα αντικαθίσταται δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή 

δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η 

Beperδιατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το 

προϊόν.  

Τεχνική υποστήριξη 

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή 

ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της 

εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση: 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον 

αντιπρόσωπο της χώρας σας. 

 

mailto:assistenza@beper.com

