BEPER 40.960 Μηχανή Κουρέματος Σετ 6 in1

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Είναι σχεδιασμένα να αγγίζουν τα
υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να
απολαύσετε τη νέα σας συσκευή. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για προσεκτική
χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται, όπως
περιγράφεται το εγχειρίδιο οδηγιών. Μη χρησιμοποιείτε προσαρτώμενα τμήματα
που δεν συνιστώνται.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν δε λειτουργεί σωστά, εάν έχει χτυπηθεί ή φθαρεί
ή έχει πέσει μέσα στο νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, φωτιάς και ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμού ατόμων:
Η συσκευή δε θα πρέπει να παραμένει χωρίς εποπτεία, όταν είναι συνδεδεμένη στο
ρεύμα, εκτός και αν φορτίζετε μία επαναφορτιζόμενη συσκευή.
Στενή εποπτεία είναι απαραίτητη, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε
παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται, όπως
περιγράφεται το εγχειρίδιο οδηγιών. Μη χρησιμοποιείτε προσαρτώμενα τμήματα
που δεν συνιστώνται.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δε
λειτουργεί σωστά, εάν έχει χτυπηθεί ή φθαρεί ή πέσει μέσα στο νερό.
Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα σε ανοίγματα της συσκευής.
Μη τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους, όπου αεροζόλ (σπρέυ)
χρησιμοποιούνται, ή χορηγείται οξυγόνο.
Πάντοτε, αποθηκεύετε τη συσκευή και το καλώδιο σε ένα μέρος χωρίς υγρασία.
Μην την αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν 140°F(60°C).
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από τη μονάδα, όταν το
αποθηκεύετε.
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με μία φθαρμένη ή σπασμένη μονάδα κοπής,
καθώς μπορεί να προκύψει τραυματισμός. Πάντοτε, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες
είναι ευθυγραμμισμένες σωστά.
Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή μετασχηματιστή με τη συσκευή.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Η μονάδα ισχύος προορίζεται να είναι σωστά τοποθετημένη σε κάθετη στάση ή σε
ορθή θέση τοποθέτησης στο πάτωμα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχήμα Α
1. Διακόπτης λειτουργίας on/off
2. Προσαρτώμενο τμήμα για ολικό τριμάρισμα
3. Προσαρτώμενο τμήμα για τριμάρισμα ακριβείας
4. Προσαρτώμενο τμήμα για τριμάρισμα μύτης και αυτιών
5. Προσαρτώμενο τμήμα για ξύρισμα
6. 2 χτενάκια για ρύθμιση κοπής
7. Λυχνία ένδειξης φόρτισης
8. Μετασχηματιστής φόρτισης
9. Βάση μονάδας φόρτισης
10. Βουρτσάκι καθαρισμού
11. Έλαιο
12. Χτενάκι
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, φορτίστε τη για 14-16
ώρες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Τοποθετήστε τη συσκευή
στη μονάδα φόρτισης Συνδέστε το μετασχηματιστή με το προϊόν και έπειτα με το
ρεύμα. Η λυχνία ένδειξης φόρτισης θα φωτίσει.
Δεν πρέπει να υπερ-φορτίσετε τη συσκευή σας. Παρ’ όλα αυτά, εάν το προϊόν δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες),
αφαιρέστε το από τη μονάδα του και αποθηκεύστε. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή
σας, όταν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
Για να διατηρήσετε τη ζωή της μπαταρίας σας, αφήστε να εξαντλείται πλήρως κάθε
6 μήνες και έπειτα ξαναφορτίστε για 14-16 ώρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Πάντοτε χτενίστε το μούσι ή το μουστάκι σας με ένα λεπτό χτενάκι, προτού
ξεκινήστε να τριμάρετε.
ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ (6)
Με τη λεπίδα να κοιτάει μακριά από εσάς, σύρετε το χτενάκι μέχρι το τελευταίο
στάδιο του προσαρτώμενου τμήματος για ολικό τριμάρισμα, μέχρι να εφαρμόσει
στο σημείο που επιθυμείτε.

Με τη λεπίδα να κοιτάει μακριά από εσάς, προσεκτικά ωθήστε το χτενάκι μακριά
από τη λεπίδα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΞΥΡΙΣΜΑ (5) (Σχήμα 1)
Προσαρτήσετε το εξάρτημα για ξύρισμα.
Κρατήστε τη συσκευή, έτσι ώστε το εξάρτημα να αγγίζει απαλά το πρόσωπό σας σε
γωνία 45 μοιρών. Πραγματοποιήστε κοφτές, καλά-ελεγχόμενες κινήσεις για να
ξυριστείτε. Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να τεντώστε το δέρμα σας.
Αυτό βοηθά τα γένια να στέκονται όρθια και το ξύρισμα γίνεται ευκολότερο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εξάρτημα για ξύρισμα σχεδιάστηκε για να ξυρίζει με λεπτομέρεια τις
περιοχές γύρω από τα γένια/μουστάκι/φαβορίτες σας. Δε σχεδιάστηκε για να
ξυρίζει όλο σας το πρόσωπο. Για ένα εγγυημένα άνετο ξύρισμα, χρησιμοποιήστε μία
από τις ηλεκτρικές συσκευές ξυρίσματος.
ΤΡΙΜΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ
Κρατήστε τη συσκευή με το προσαρτώμενο τμήμα για ολικό τριμάρισμα να κοιτάει
προς τη μεριά σας.
Ξεκινήστε με τις άκρες των φαβορίτων σας και με τις λεπίδες να ακουμπούν
ελαφρώς πάνω στο δέρμα. Κάντε κινήσεις προς την άκρη των φαβορίτων για να
κόψετε τα επιθυμητά σημεία στην περιοχή του προσώπου.
ΤΡΙΜΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΑΣ (Σχήμα 3 και 4)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστείτε ένα καθρέφτη χειρός για αυτή την ενέργεια, εάν την
πραγματοποιήσετε μόνοι σας.
Πριν ξεκινήσετε, προσαρτήστε το τμήμα για ολικό τριμάρισμα.
Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να σηκώσετε τις τρίχες στη βάση του κεφαλιού
σας από το λαιμό. Ο δείκτης σας θα πρέπει να καλύπτει τις ρίζες από τις τρίχες που
σηκώνετε για να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Χρησιμοποιώντας το άλλο σας χέρι,
κρατήστε τη συσκευή στη βάση του λαιμού σας με τη μονάδα κοπής να βλέπει προς
τα πάνω και μετακινήστε τη συσκευή μέχρι το μήκος του λαιμού, εώς ότου να
αγγίξει τα δάχτυλά σας που καλύπτουν τις ρίζες των τριχών στη βάση του κεφαλιού
σας.
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ (4) (Σχήμα 5 και 6)
Προσαρτήστε το εξάρτημα για τη μύτη. Εισάγετε τη συσκευή απαλά στο ρουθούνι ή
στο αυτί σας. Απαλά μετακινήστε τη συσκευή μέσα και έξω από το ρουθούνι ή το
αυτί και συγχρόνως περιστρέψτε. Αποφύγετε να εισάγετε τη μονάδα κοπής
περισσότερο από 6mm μέσα στο ρουθούνι ή το αυτί.
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ (Σχήμα 7)

Προσαρτήστε το εξάρτημα της μύτης. Απαλά κατευθύνετε τη μονάδα κοπής για να
κόψετε ανεπιθύμητες ή προεξέχουσες τρίχες πάνω στα φρύδια σας.
Για να κόψετε τις τρίχες τελείως βαθιά μέχρι το δέρμα και να μετακινηθείτε στα
επιθυμητά σημεία, προβείτε σε αργές και καλά-ελεγχόμενες κινήσεις.
ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αφαιρέστε το χτενάκι (6) εάν ορίζετε άκρες μαλλιών, όπως φαβορίτες, τριμάρετε τις
τρίχες στο λαιμό σας, ή τριμάρετε τη γραμμή γενειάδας μπροστά από το λαιμό.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΗΣ ΣΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΧΡΗΣΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Απαλά διώξτε τις εναπομείνασες τρίχες μακριά,
ξεπλύνετε κάτω από ζεστό νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το χτενάκι και η λεπίδα μπορούν να αφαιρεθούν από το προϊόν για καθαρισμό.
Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται με μία μαλακή βούρτσα, όπως αυτή που
περιέχεται μέσα στη συσκευασία.
Χρησιμοποιήστε το έλαιο που περιέχεται στη συσκευασία ή έλαιο ραπτομηχανής
στις λεπίδες.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά στις λεπίδες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:
Μην πλησιάζετε μία συσκευή που έχει πέσει μέσα στο νερό. Αποσυνδέστε την
αμέσως.
Μην την τοποθετείτε μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην την τοποθετείτε ή την αποθηκεύετε σε μέρος, όπου μπορεί να πέσει ή να
τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
Πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εκτός αν τη
φορτίζετε, μετά τη χρήση,
Αποσυνδέστε την πριν τον καθαρισμό.
Κατάλληλο για χρήση σε μπανιέρα ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΙΡΧ5

Αφαίρεση μπαταρίας
Σημείωση: Πάντοτε να ανακυκλώνετε και να απορρίπτετε σωστά τις μπαταρίες
σύμφωνα με τις τοπικές και κρατικές απαιτήσεις.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του περιβλήματος τραβώντας πρώτα τον
ελαστικό πίνακα από το προϊόν με επίπεδη κεφαλή από κατσαβίδι.
3. Στη συνέχεια, τραβήξτε το πίσω πλαίσιο από το προϊόν με μία επίπεδη
κεφαλή κατσαβιδιού. Έτσι, θα εκτεθούν οι μπαταρίες.
4. Με κόπτες καλωδίων, κλείστε τα καλώδια που οδηγούν στις μπαταρίες.
5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
για σωστή απόρριψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
Μην τις καίτε ή τις κόβετε, καθώς ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικές ουσίες.
Μην βραχυκυκλώσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση: 100-240V – 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας: 3W
Τάση κινητήρα: 2.4 V d. c.
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας: 600mAh x2

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 Beper διατηρεί 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.

