
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: POWER  MAX GOLD EDITION 

 

Οδηγίες ασφαλείας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 

1. Όπως με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, χρησιμοποιήστε την ξυριστική μηχανή με προσοχή . 

2. Εάν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή στο ντουζ ή στη μπανιέρα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε ξεπλύνει σωστά και αποθηκεύστε την σε ασφαλές μέρος. 

3. Κρατήστε μακριά από θερμαντικά σώματα και καυτές επιφάνειες. 

4. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή ένω έχει πέσει μέσα στο νερό ή σε σκληρή επιφάνεια ή όταν η θήκη των μπαταριών είναι 
ανοικτή. 

5. Αποθηκεύεστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό μέρος. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, παράδειγμα όταν την μεταφέρετε 
μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. 

6. Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει σωστά και με ασφάλεια. 

7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα χέρια σας πριν βάλετε ή αλλάξετε τις μπαταρίες. 

8. Πάντα να είστε σίγουροι ότι η συσκευή είναι σε ΑΣΦΑΛΗ θέση πριν τοποθετήσετε ή αλλάξετε τις μπαταρίες. 
 
 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ξυριστική μηχανή, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για το δέρμα σας να προσαρμοστεί σε αυτή την ξυριστική μηχανή. 
Στην αρχή είναι πιθανό να προκληθεί  ερεθισμός και να μην έχετε το τέλειο ξύρισμα που θα θέλατε. Είναι φυσιολογικό και η κατάσταση αυτή θα 
βελτιώνετε με την πάροδο του χρόνου. Περιμένετε δυο εβδομάδες έτσι ώστε να συνηθίσετε τη λεπίδα. 

1. Αφαιρέστε το διάφανο καπάκι από τη συσκευή και ενεργοποιήστε την. 

2. Τοποθετήστε τη συσκευή στην άκρη του σαγονιού έως ότου αγγίξει απαλά το δέρμα, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι σε επαφή με το δέρμα. 

3. Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι ενώ κυλήστε συνεχόμενα τη συσκευή κοντά στο πρώτο και δεύτερο σημείο , με μικρές κινήσεις προς την 
αντίθετη φορά που μεγαλώνουν οι τρίχες στο πηγούνι.   

4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή. Αυτό θα μπορούσε να τσιμπήσει το δέρμα ή να τραβήξει κάτω τις λεπίδες, οι οποίες 
μπορούν να φθαρούν ή να καταστραφούν. 

5. Καθαρίστε τη συσκευή μετά τη χρήση. 

6. Όταν τελειώσετε το ξύρισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι . 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ TRIMMER ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΧΗΜΑ 

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει ένα συρόμενο εξάρτημα για να διαμορφώσετε το μουστάκι, τα γένια 
και το κάτω σαγόνι. 

 

1. Σύρετε την ξυριστική μηχανή προς τα πάνω για να την επεκτείνετε τελείως.. 

2. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση ON. Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

3. Μετακινήστε το ξυράφι κοντά με την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω και τη λεπίδα ξυραφιού σε 
ορθή γωνία προς το πρόσωπο. 

4. Εφαρμόστε ελαφρές κινήσεις προς τα κάτω. Συνεχίστε να κόβετε έτσι μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με 
το αποτέλεσμα. 

5. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF και αφαιρέστε την ξυριστική μηχανή σύροντάς την προς τα 
κάτω. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  POWER MAX GOLD EDITION 

1. Η ξυριστική λεπίδα συσσωρεύει υπολείμματα  μαλλιών προσώπου κατά τη χρήση. Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίστε αυτά τα μέρη μετά από 
κάθε χρήση. 

2. Επειδή αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για υγρή και στεγνή χρήση, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα που παρέχεται με τη 
συσκευή ή απλά να ξεπλύνετε τις λεπίδες του ξυραφιού κάτω από τρεχούμενο νερό. 

3. Κατά το ξέβγαλμα της ξυριστικής μηχανής με νερό, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα της μπαταρίας είναι κλειστό με ασφάλεια και η συσκευή είναι στη 
θέση OFF.. 

4. Για να καθαρίσετε τις λεπίδες, αφαιρέστε το περίβλημα που τα περιέχει πατώντας τα κουμπιά σε κάθε πλευρά της ξυριστικής μηχανής. Τώρα 
μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη. Απλώς αφαιρέστε όλα τα υυπολείμματα τριχών και αντικαταστήστε τη θήκη με ασφάλεια. 

5. Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίστε τυχόν υπολειπόμενα τριχών που παραμένουν ανάμεσα στις λεπίδες του ξυραφιού πριν ή μετά από κάθε χρήση 

6. Εάν θέλετε να κόψετε πολλά μαλλιά ταυτόχρονα, καθαρίστε τις λεπίδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

  
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ 

Οι λεπίδες είναι ευαίσθητες στην πίεση. 

Μην τις πιέζετε και μην τις θέτετε υπό απευθείας πίεση. 

 

ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το περίβλημα με ένα κατσαβίδι 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά σε κάθε πλευρά του ξυραφιού για το σκοπό αυτό 
 
Οδηγίες Χρήσης: FINAL MAX  GOLD 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
- Σας συνιστούμε να μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. 
- Πάντα βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν. 
- Η μονάδα περιέχει μια κοφτερή λεπίδα. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε την επαφή της λεπίδας με το δέρμα κατά τη χρήση και τη 

συντήρηση. 
- Μην βυθίζετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε πληγές . 
 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν καθαρίσετε ή αλλάξετε εξαρτήματα. 
Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιήστε με εξαιρετική προσοχή εάν χρησιμοποιείτε κοντά σε παιδιά. 
 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται από άλλο άτομο, έναν ενήλικα και τους εξηγεί πώς να χρησιμοποιούν τη 
συσκευή με ασφάλεια και για να εξηγήσει τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
 
Κρατήστε τη συσκευή στεγνή και μακριά από σημεία όπου μπορεί να πέσει. Ποτέ μην τη βυθίζετε σε νερό. 
Κρατήστε μακριά από θερμότητα, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχάρες, 
ρωγμές κ.λπ. διατηρούνται καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα αερισμού και ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μέσα τους. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. 
Εάν η ξυριστική μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή. 
Χρησιμοποιείτε πάντα την ξυριστική μηχανή μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες. 
 
 
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
1. ΚΑΠΑΚΙ 
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 
3. ΛΕΠΙΔΑ 
4. ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 
5. ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
6. ΒΟΥΡΤΣΑ 
7. ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΠΙΔΑΣ 
 
Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1X1,5V LR06 / AA (δεν περιλαμβάνεται) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 (μήκος) x 2,7 (πάχος) x 2,9 (ύψος) cm 

Καθαρό βάρος 46 γρμ 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με μπαταρία 1 AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνεται). Εάν ο κινητήρας ξυρίσματος αρχίσει να λειτουργεί πιο 
αργά ή λιγότερο αποτελεσματικά, αντικαταστήστε τη μπαταρία. 
Για να αλλάξετε τη μπαταρία, περιστρέψτε το κάτω κάλυμμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τοποθετήστε την μπαταρία AA, παρατηρώντας 
την πολικότητα και τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα. 

 
 
Για να αλλάξετε τη μπαταρία Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία 
 
Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, χρησιμοποιήστε τοπικούς χώρους συλλογής και ανακύκλωσης όταν είναι διαθέσιμοι. 
Σημείωση: 
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την πολικότητα. 
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας ή τις επαφές μέσα στη θήκη. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα. 
2. Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή, θα ακούσετε την εκκίνηση του κινητήρα. 
3. Κρατήστε τη συσκευή κοντά στη μύτη ή το αυτί σας. 
4. Απλά κόψτε τις τρίχες που βγαίνουν από το αυτί ή το ρουθούνι. 
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση και καθαρίστε την κεφαλή της βούρτσας. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
1. Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για να καθαριστεί. 
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λεπίδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για να αφαιρέσετε τη λεπίδα. 
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ, επειδή η λεπίδα 
είναι πολύ μικρή). 
 
3. Βουρτσίστε τη λεπίδα και περιμετρικά με τη βούρτσα καθαρισμού. 
4. Επανασυναρμολογήστε τη μηχανή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά. 
5. Καθαρίστε την κυρίως συσκευή με ένα μαλακό στεγνό πανί. 
6. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό απορρυπαντικό, διαλύτη ή καθαριστικό προϊόν ή λειαντικό. Ποτέ μην το βυθίζετε σε νερό. 

 


