
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Velform® Haircutter.
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική περιποίηση στα μαλλιά. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να κόβει τα γένια σας.
Το Velform® Haircutter είναι επαναφορτιζόμενο. Λόγω του ασύρματου σχεδιασμού του, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε χωρίς να ανησυχείτε για κανένα καλώδιο.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική 
χρήση.

Προειδοποιήσεις: 
 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου 
αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για 
βιομηχανικούς σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς 
που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
 Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (ενήλικες ή παιδιά) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
 Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω των 0 ° C. Χρησιμοποιήστε, 
επαναφορτίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή εντός του εύρους θερμοκρασίας από 5 ° C 
και 35 ° C.
 Αποφύγετε τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή 
θερμότητας.
 Μην φορτίζετε συνεχόμενα την μπαταρία για περισσότερο από 48 ώρες.
 Μην βυθίζετε ποτέ τη Velform® Haircutter σε νερό ή μην την ξεπλύνετε  κάτω από τη βρύση. 
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και νερό ή ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού για να καθαρίσετε 
το σώμα της συσκευής.
 Είναι φυσιολογικό το Velform® Haircutter να θερμαίνεται κατά τη χρήση και κατά τη διάρκεια 
φόρτισης της μπαταρίας.
 Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μεταφέρετε τη Velform® Haircutter γιατί
 μπορεί να αποσυνδεθεί και η Velform® Haircutter μπορεί να υποστεί ζημιά.
 Κρατήστε το Velform® Haircutter μακριά από παιδιά.
 Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να μετακινήσετε κανένα από τα εξαρτήματα. Εάν η 
συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μεταβείτε σε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία, ώστε να 
μπορέσουν να την ελέγξουν.
 Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.
 Εάν ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος, αντικαταστήστε τον πάντα με ένα αυθεντικό μοντέλο 
έτσι ώστε αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι λεπίδες ή η χτένα έχουν υποστεί ζημιά
ή είναι σπασμένες, γιατί μπορεί να προκληθεί  τραυματισμός. 

Το σετ περιλαμβάνει: 
1. Επαναφορτιζόμενη επαγγελματική κουρευτική μηχανή
2. Βούρτσα καθαρισμού
3. Φορτιστή

Προσοχή
Απόρριψη υλικών
Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε και να 
ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους προϊόντος.
Μην απορρίπτετε αυτήν τη συσκευή όπως θα κάνατε και άλλα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε 
αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να έχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να 
ανακυκλώνονται σωστά.

ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει διπλή μόνωση. Επομένως, δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε 
πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση στην ετικέτα του προϊόντος

Απόδοση 1
Τεχνικές προδιαγραφές του φορτιστή
LY05-036-0200EB

Το προϊόν που αποκτήσατε, "VELFORM® HAIRCUTTER (VHGVACIND1150)", έχει σχεδιαστεί 
για να λειτουργεί μόνο με τον φορτιστή που περιγράφεται στον πίνακα (*).
Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του 
φορτιστή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή ή εξοπλισμό.

Αναγνωριστικό μοντέλου LY05-036-0200EB
Τάση εισόδου 100-240 V
Συχνότητα εισόδου AC 50-60 Hz
Τάση εξόδου 3,6 V
Ρεύμα εξόδου 0,2 A
Ισχύς εξόδου 0,72 W
Μέση ενεργός απόδοση 58,45%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%) N / A
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο 0,063 W

Made in China



Οδηγίες χρήσης: 
Χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και όταν δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ON / OFF βρίσκεται στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε το φορτιστή 
στην υποδοχή φόρτισης για να επαναφορτίσετε την μπαταρία. (A)

Τοποθετήστε το φορτιστή στην υποδοχή (Β)
Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα

Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τον φορτιστή από 
τη συσκευή.
Χρειάζονται περίπου 8 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία και αυτό δίνει στη 
Velform® Haircutter συνολικό χρόνο λειτουργίας 35 λεπτών.
Μετά τη φόρτιση της συσκευής για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να τη χρησιμοποιήσετε έως 
ότου αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία, ως τρόπος βελτιστοποίησης της ζωής της μπαταρίας.

Πριν κόψετε τα μαλλιά σας
Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
Συνιστούμε να πλύνετε και να στεγνώσετε τα μαλλιά πριν ξεκινήσετε.
Χτενίστε τα μαλλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μπερδεμένα.
Προστατέψτε τα ρούχα καλύπτοντας την πλάτη και τους ώμους με μια πετσέτα.

Χρήση της Velform® Haircutter
Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ON / OFF βρίσκεται στη θέση ON.
Το Velform® Haircutter χρησιμοποιεί μόνο μία χτένα οδηγό με τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις:
Υπάρχουν τέσσερις ρυθμίσεις για το μήκος κοπής (2-17 χιλ.).
Η αλλαγή των ρυθμίσεων είναι εύκολη.

Θέση  Τελικό μήκος 

1 8 χιλ 
2 11 χιλ. 
3 14 χιλ 
4 17 χιλ 

 

Για κοντύτερα μαλλιά (μήκος κοπής: 0 mm), η Velform® Haircutter μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς τη χτένα οδηγό.
Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος και κάντε μια δοκιμή σε μια λιγότερο ορατή περιοχή. Συνιστούμε 
να ξεκινήσετε με μια ρύθμιση μεγάλου μήκους και να τη μειώσετε σταδιακά έως ότου το μήκος 
είναι ακριβώς σωστό.
Κόψτε τα μαλλιά αντίθετα με την  κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών.
Μετακινήστε τη ρύθμιση μήκους στην επιθυμητή θέση:
Στη συνέχεια ορίστε την επιλεγμένη θέση πατώντας το κουμπί, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Ενεργοποιήστε τη συσκευή:
Για να κόψετε αποτελεσματικά τα μαλλιά, μετακινήστε τη συσκευή αντίθετα από την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης των μαλλιών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της χτένας είναι πάντα σε επαφή με 
το δέρμα.
Κατά την κοπή, οι τρίχες ενδέχεται να συσσωρεύονται και να επιβραδύνουν τη λειτουργία του 
Velform® Haircutter. Εάν συμβεί αυτό, ΚΛΕΙΣΤΕ τη συσκευή και καθαρίστε την με τη βούρτσα 
καθαρισμού που περιλαμβάνεται στο σετ.

Συντήρηση λεπίδας
Αφαιρέστε τη χτένα οδηγό.
Γυρίστε και πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής κουρέματος για να 
απελευθερώσετε την κεφαλή με τη λεπίδα. (F)
Καθαρίστε τη λεπίδα με τη βούρτσα καθαρισμού και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά 
στη θέση της. (G)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να διατηρήσετε το Velform® Haircutter σε βέλτιστη κατάσταση, σας 
συνιστούμε να λαδώσετε τις λεπίδες με κάποιο λιπαντικό που διατίθεται στην αγορά.
Η συχνότητα λίπανσης εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε σύρματα καθαρισμού, λειαντικά  ή διαβρωτικά υγρά, όπως αλκοόλη 
ή ακετόνη, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
Σκουπίστε το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
Αφαιρέστε τη χτένα οδηγό, καθαρίστε την με τη βούρτσα καθαρισμού και ξεπλύνετε κάτω 
από τη βρύση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Velform® Haircutter
Συσκευή Τ άση λειτουργίας: DC 1,2 V
Ρεύμα λειτουργίας: 1-1,6 A
Ονομαστική ταχύτητα: 6000-7000 rpm 
Ισχύς: 3 W
Μπαταρία T ime: 8 hours
Τύπος: Μπαταρία Ni-MH
Ονομαστική τάση 1,2 V
Ονομαστική χωρητικότητα: 1500 mAh
Τυπικό ρεύμα φορτιστή: 0,2 A
  Χρόνος : 8 ώρες

Φορτιστής Τ άση: AC 100-240 V 50/60 Hz
(Απόδοση 1) 0 ,2 A Max
Ρεύμα Εξόδου: DC 3,6 V 0,2 A
Ισχύς εξόδου: 0,72 W

Απόρριψη της μπαταρίας
 Η ενσωματωμένη μπαταρία περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για 
το περιβάλλον.  Όταν θέλετε να απορρίψετε την Velform® Haircutter αφαιρέστε πρώτα 
την μπαταρία και απορρίψτε την ξεχωριστά σε ένα επίσημο κέντρο απόρριψης  μπαταριών.
 Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας την μπαταρία από την Velform® Haircutter.
 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πριν την αφαιρέσετε. Εάν δεν είναι, 
ενεργοποιήστε τη συσκευή μέχρι να σταματήσει το μοτέρ. Στη συνέχεια αφαιρέστε την 
μπαταρία.Ποτέ μην συνδέετε το Velform® Haircutter στην πρίζα μετά την αφαίρεση της μπαταρίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα που υπόκεινται 
στις χρονικές περιόδους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα. Αυτή 
η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή χρήση, αμέλεια εμπορικής χρήσης, 
μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.
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