
2 Οδηγίες χρήσης / Κουρευτική μηχανή προβάτων Xpert 2-Speed

Πίνακας περιεχομένων
1 Ασφάλεια ............................................................................................3

1.1 Γενικά .................................................................................................. 3
1.2 Απαιτήσεις για το προσωπικό ............................................................ 3
1.3 Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη συσκευή .................. 4
1.3.1 Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία ............................................................ 4
1.3.2 Ζώα ..................................................................................................... 5
1.3.3 Κοπτικό ............................................................................................... 5
1.4 Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ................................................... 6

2 Γενικά ..................................................................................................6
2.1 Όροι εγγύησης ................................................................................... 7
2.2 Εξυπηρέτηση πελατών ...................................................................... 7
2.3 Περιορισμός ευθύνης ......................................................................... 7
2.4 Πνευματική ιδιοκτησία ........................................................................ 7
2.5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα ............................................................. 7
2.6 Προβλεπόμενη χρήση ........................................................................ 8

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά .....................................................................9

4 Κατασκευή και λειτουργία ..................................................................9
4.1 Κατασκευή .......................................................................................... 9
4.2 Περιγραφή λειτουργίας ..................................................................... 10

5 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση ........................................10
5.1 Παραδιδόμενος εξοπλισμός ............................................................. 10
5.2 Συσκευασία ...................................................................................... 10
5.3 Αποθήκευση ..................................................................................... 10

6 Χειρισμός ......................................................................................... 11
6.1 Απαιτήσεις χώρου χρήσης ................................................................11
6.2 Ρύθμιση πίεσης κουρέματος .............................................................11
6.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής μηχανής ...... 12
6.4 Χρήση της κουρευτικής μηχανής ..................................................... 12
6.5 Αλλαγή κοπτικού .............................................................................. 12
6.6 Λίπανση ............................................................................................ 14
6.7 Καθαρισμός ...................................................................................... 15

7 Αποκατάσταση βλαβών ...................................................................16
7.1 Υποδείξεις ασφαλείας ...................................................................... 16
7.2 Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών .................................................... 16

8 Ανταλλακτικά ...................................................................................18

9 Διάθεση αποβλήτων ........................................................................19



Οδηγίες χρήσης / Κουρευτική μηχανή προβάτων Xpert 2-Speed 3

1 Ασφάλεια
1.1 Γενικά

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΊΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ!
Η παράβλεψη των οδηγιών χρήσης και υποδείξεων ασφαλείας 
που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να καταλήξει 
στην πρόκληση σοβαρών τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή.
XX Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τις υποδείξεις προειδοποίησης και 
τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας:
XX Μην αφήνετε την κουρευτική μηχανή χωρίς επίβλεψη, ενώ το 
φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

XX Αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή μακριά από παιδιά.

1.2 Απαιτήσεις για το προσωπικό
 y Ο χειρισμός της κουρευτικής μηχανής επιτρέπεται να γίνεται 
μόνο από άτομα, από τα οποία αναμένεται ότι θα εκτελέσουν 
την εργασία τους με αξιοπιστία. Άτομα των οποίων τα αντα-
νακλαστικά επηρεάζονται από την κατανάλωση ναρκωτικών, 
αλκοόλ ή φαρμάκων, απαγορεύεται να χειρίζονται τη μηχανή.

 y Ο χειριστής πρέπει να έχει εμπειρία στο κούρεμα των ζώων 
που κουρεύει.

 y Απαγορεύεται ο χειρισμός της μηχανής από παιδιά.

Αναρμόδια άτομα

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΊΑ ΑΝΑΡΜΟΔΊΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΊ ΕΞΑΊΤΊΑΣ ΑΥΤΩΝ!
Αναρμόδια άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που πε-
ριγράφονται, δεν γνωρίζουν τους κινδύνους στον χώρο εργασί-
ας.
XX Απαγορεύεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων στον χώρο 
κουρέματος.

XX Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στα εν λόγω άτομα 
και οδηγήστε τα εκτός του χώρου εργασίας.

XX Διακόπτετε την εργασία όσο βρίσκονται στον χώρο εργασίας 
αναρμόδια άτομα.
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1.3 Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη συσκευή
1.3.1 Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!
ΘΑΝΑΣΊΜΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑ!
Η επαφή με καλώδια ή εξαρτήματα υπό τάση εγκυμονεί θανάσι-
μο κίνδυνο!
XX Αποσυνδέετε πάντα τον φορτιστή τραβώντας το φις από την 
πρίζα και όχι από το καλώδιο.

XX Ελέγχετε την κουρευτική μηχανή πριν από κάθε χρήση για εξω-
τερικές, εμφανείς ζημιές. Μη θέτετε σε λειτουργία μια ελαττωμα-
τική κουρευτική μηχανή.

XX Συνδέετε το φις του φορτιστή μόνο σε άθικτες πρίζες.
XX Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από την κουρευτική μηχα-
νή και το κρατάτε μακριά από επιφάνειες και αντικείμενα υψη-
λής θερμοκρασίας.

XX Οι επισκευές στην κουρευτική μηχανή πρέπει να πραγματο-
ποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή από τα 
κέντρα σέρβις, ιδίως όσον αφορά στην αντικατάσταση ενός 
φθαρμένου καλωδίου σύνδεσης.

XX Πριν από τη σύνδεση της κουρευτικής μηχανής, συγκρίνετε πά-
ντα τα στοιχεία σύνδεσης (τάση και συχνότητα) της πινακίδας 
τύπου με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Αυτά τα στοιχεία 
πρέπει να είναι ίδια, ώστε να μην προκληθούν ζημίες στη συ-
σκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε έμπορο 
ηλεκτρικών ειδών της περιοχής σας.

XX Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε το περίβλημα της κουρευτι-
κής μηχανής.
Η επαφή με αγωγούς υπό τάση και η ηλεκτρική και μηχανική 
τροποποίηση της κατασκευής εγκυμονούν κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.

XX Προστατεύετε την κουρευτική μηχανή από την υγρασία. Μπο-
ρεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για 
εισροή υγρού στο εσωτερικό, μην θέσετε σε λειτουργία την κου-
ρευτική μηχανή και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

XX Μην κουρεύετε ποτέ βρεγμένα ζώα.
XX Καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή μόνο όταν είναι στεγνή με 
μια βούρτσα και με το συνοδευτικό πινέλο καθαρισμού.

XX Μην εμβαπτίζετε την κουρευτική μηχανή σε νερό ή σε άλλα 
υγρά.

XX Απενεργοποιείτε την κουρευτική μηχανή πριν από κάθε εργα-
σία στη συσκευή. Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα, ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν απροσδόκητη ενεργοποίηση της συσκευής.



Οδηγίες χρήσης / Κουρευτική μηχανή προβάτων Xpert 2-Speed 5

XX Μην θέτετε τη συσκευή ποτέ σε λειτουργία, εάν είναι φραγμέ-
νες οι οπές αερισμού ή εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί πάνω 
σε μαλακές επιφάνειες, π.χ. σε κρεβάτια ή καναπέδες, όπου 
ενδέχεται να καλύπτονται οι οπές αερισμού. Φροντίστε ώστε 
οι οπές αερισμού να μην εμποδίζονται από χνούδια, τρίχες και 
άλλα παρόμοια εμπόδια.

1.3.2 Ζώα

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΥ ΑΠΟ ΖΩΑ!
Ο θόρυβος της μηχανής μπορεί να ενοχλήσει τα ζώα. Ένα λάκτι-
σμα, μια επίθεση ή το βάρος του σώματος ενός ζώου μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.
XX Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από άτομα 
με εμπειρία στο κούρεμα των ζώων που πρόκειται να κουρευ-
τούν.

XX Απομακρύνετε ξένα σώματα από τη γούνα (σύρματα, ξύλα, 
κ.λπ.) πριν από την έναρξη τουκουρέματος.

XX Σταθεροποιήστε το ζώο επαρκώς και ηρεμήστε το πριν από 
την εργασία.

XX Εκτελείτε προσεκτικά την εργασία.
XX Ζητήστε βοήθεια από δεύτερο άτομο, εάν χρειάζεται.

1.3.3 Κοπτικό

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΊΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ!
Η κίνηση του κοπτικού και οι αιχμηρές άκρες του μπορούν να 
προκαλέσουν τραυματισμό.
XX Εκτελείτε προσεκτικά την εργασία.
XX Αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα κινούμενα κοπτικά.
XX Μην αγγίζετε το κοπτικό, ακόμα και αν η μηχανή είναι απενερ-
γοποιημένη, όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στην παροχή 
ρεύματος. Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρ-
κεια εργασιών στο κοπτικό/στην κεφαλή κουρέματος.

XX Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα κοπτικά, των οποίων τα δόντια 
είναι στομωμένα ή λείπουν. Χρησιμοποιείτε μόνο κοφτερά κο-
πτικά, τα οποία έχουν τροχιστεί από ειδικό συνεργείο.

XX Η άνω λεπίδα της κεφαλής κουρέματος συγκρατείται μόνο 
από τους κινητήριους πείρους των δικράνων πίεσης. Εάν το 
κουμπί ρύθμισης της πίεσης κουρέματος χαλαρώσει υπερβο-
λικά, ενδέχεται να εκτοξευθεί η άνω λεπίδα και να προκαλέσει 
τραυματισμό.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!
Η ανεπαρκής λίπανση της κεφαλής κουρέματος μπορεί να προ-
καλέσει αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή μπορεί να προκαλέσει 
ανησυχία στα ζώα.
XX Λιπαίνετε το κοπτικό και την κεφαλή κουρέματος μέσω του 
προβλεπόμενου στομίου λίπανσης κατά το κούρεμα έτσι ώστε 
να μην στεγνώσουν, τουλάχιστον ανά 15 λεπτά.

XX Το κοπτικό ενδέχεται να υπερθερμανθεί μετά από παρατετα-
μένη χρήση.

1.4 Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ Η ΕΛΛΊΠΗ ΜΕΣΑ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΊΑΣ!
Κατά την εργασία, η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας είναι 
απαραίτητη, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία.
XX Φοράτε πάντα τα αναγκαία για την εκάστοτε εργασία μέσα 
προστασίας κατά την εργασία.

Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα για να μην γλιστρήσετε 
όταν εργάζεστε σε ολισθηρές επιφάνειες.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των ματιών 
από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.
Φοράτε εφαρμοστά ενδύματα εργασίας με μεγάλη αντοχή στο 
σχίσιμο, εφαρμοστά μανίκια και χωρίς προεξέχοντα μέρη. Αυτά 
εξυπηρετούν κυρίως την προστασία σας από εμπλοκή στα κι-
νούμενα εξαρτήματα της μηχανής. 
Μη φοράτε δαχτυλίδια, αλυσίδες ή άλλα κοσμήματα.

Φοράτε γάντια εργασίας για προστασία από τραυματισμούς.

Η εκπομπή θορύβου κατά την εργασία είναι συνήθως 72 dB 
(A). Συνιστάται να φοράτε ωτασπίδες κατά την εργασία.

2 Γενικά
Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην ασφαλή και αποτελεσματι-
κή χρήση αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας.
Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες χρή-
σης του παρόντος εγχειριδίου είναι απαραίτητη για την ασφαλή 
εργασία.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περί-
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πτωση παράδοσης της συσκευής σε τρίτους, τους παραδίδετε 
επίσης τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

2.1 Όροι εγγύησης
Οι όροι εγγύησης περιέχονται στους γενικούς όρους συναλλα-
γών του κατασκευαστή.

2.2 Εξυπηρέτηση πελατών
Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών και με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
Οι συνεργάτες μας ενδιαφέρονται πάντα για νέες πληροφορίες 
και εμπειρίες, που προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής και 
μπορούν να είναι πολύτιμες για τη βελτίωση των προϊόντων μας.

2.3 Περιορισμός ευθύνης
Όλες οι πληροφορίες και υποδείξεις σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες 
κανονισμούς, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας καθώς και την 
εκτεταμένη γνώση και εμπειρία μας. Ο κατασκευαστής δεν ανα-
λαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε:

 y Μη τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας.
 y Μη προβλεπόμενη χρήση της μηχανής.
 y Χρήση της μηχανής από ανεκπαίδευτο προσωπικό.
 y Τεχνικές τροποποιήσεις.
 y Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Το πραγματικό περιεχόμενο συσκευασίας των ειδικών εκδόσε-
ων μπορεί να διαφέρει από τις επεξηγήσεις και εικονογραφήσεις 
που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, λόγω των πρόσθετων 
επιλογών παραγγελίας ή των νέων τεχνικών τροποποιήσεων.

2.4 Πνευματική ιδιοκτησία
Το έγγραφο αυτό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπω-
ση, ακόμη και αποσπασματική, καθώς και η αναπαραγωγή εικό-
νων, ακόμα και σε τροποποιημένη μορφή χωρίς τη ρητή, έγγρα-
φη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

2.5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!
ΜΊΑ ΥΠΟΔΕΊΞΗ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ 
ΕΠΊΣΗΜΑΊΝΕΊ ΜΊΑ ΕΠΑΠΕΊΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΊΚΊΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Εάν η επικίνδυνη κατάσταση δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
XX Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΜΊΑ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ ΕΠΊΣΗΜΑΊ-
ΝΕΊ ΜΊΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΊ ΕΠΊΚΊΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Εάν η επικίνδυνη κατάσταση δεν αποφευχθεί, μπορεί να κατα-
λήξει σε τραυματισμό.

XX Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΜΊΑ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΊΣΗΜΑΊΝΕΊ ΜΊΑ ΠΊΘΑ-
ΝΗ ΥΛΊΚΗ ΖΗΜΊΑ.
Εάν η κατάσταση δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σε υλι-
κή ζημιά.
XX Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!
XX Μια υπόδειξη παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τη λειτουρ-
γία της συσκευής.

2.6 Προβλεπόμενη χρήση
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κούρεμα προβάτων, 
αιγών, λάμα, αλπάκακαι άλλων καμηλίδων.
Οποιαδήποτε άλλη ή επιπρόσθετη χρήση θεωρείται ως μη προ-
βλεπόμενη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος από μη προβλεπόμενη χρήση!
Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν από τη μη προβλεπόμενη 
χρήση ή/και από άλλου είδους χρήση της συσκευής.
XX Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο  
σκοπό.

XX Τηρείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδη-
γίες χρήσης.

Κάθε είδους αξιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από μη προ-
βλεπόμενη χρήση της μηχανής δεν γίνονται αποδεκτές.
Τον κίνδυνο αναλαμβάνει αποκλειστικά ο χρήστης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος από αδόκιμη χρήση!
Απέχετε από τις παρακάτω χρήσεις της συσκευής:
XX Χρήση της μηχανής σε ανθρώπους.
XX Κούρεμα άλλων, ειδικά επικίνδυνων, ζώων όπως, π.χ., αρπα-
κτικών ζώων.

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λαβή Ø 54 mm
Μήκος 301 mm
Βάρος (χωρίς το καλώδιο σύνδεσης) 1,18 kg
Τάση

βλέπε πινακίδα στοιχείων της 
μηχανής

Μέγιστο ηλεκτρικό ρεύμα
Συχνότητα
Ισχύς εισόδου
Αριθμός στροφών
Στάθμη θορύβου (LPA) 72 dB(A) (EN 60745-1:2009)
Αβεβαιότητα Κ 3 dB
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 - 40 °C
Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 10 - 90%
Δονήσεις 12,8 m/s2

Αβεβαιότητα Κ 1,5 m/s2 
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στο πλαίσιο της εξέλιξης 
της τεχνολογίας.

4 Κατασκευή και λειτουργία
4.1 Κατασκευή

1 2
3 4 5

6
7

8 9

εικ. 1 

1 Κοπτικό
2 Στόμιο εξαγωγής αέρα
3 Στόμιο λίπανσης
4 Κεφαλή κουρέματος
5 Ρυθμιστής πίεσης κου-

ρέματος
6 Τμήμα μοτέρ
7 Διακόπτης ON/OFF
8 Φίλτρο αέρα
9 Καλώδιο

ahv
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4.2 Περιγραφή λειτουργίας

3

1

2
εικ. 2 

Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για 
κούρεμα προβάτων, αιγών, λάμα, αλπά-
κα και άλλων καμηλίδων. Ως εργαλεία 
κοπής χρησιμοποιούνται δύο λεπίδες 
σε σχήμα κτένας. Η κτενωτή πλάκα που 
ακουμπά στο δέρμα (2) είναι σταθερή 
και βιδωμένη στο περίβλημα. Η επάνω 
λεπίδα (3) κινείται πέρα-δώθε κόντρα 
σε αυτήν. Η άνω λεπίδα τίθεται σε κί-
νηση με τη βοήθεια των δύο δίκρανων 
πίεσης. Η πίεση κουρέματος ρυθμίζεται 
από το κουμπί ρύθμισης πίεσης (1).

5 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση
5.1 Παραδιδόμενος εξοπλισμός

1 κουρευτική μηχανή
1 ζεύγος κοπτικά
1 ειδικό κατσαβίδι
1 δοχείο ειδικού λιπαντικού λαδιού
1 πινέλο καθαρισμού
1 θήκη για μεταφορά και φύλαξη
1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!
XX Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας ως προς την πλη-
ρότητα και για εμφανείς ζημίες. Αναφέρετε αμέσως τυχόν ελ-
λείψεις ή ελαττωματικά εξαρτήματα κατά την παραλαβή στον 
προμηθευτή/έμπορο της περιοχής σας.

5.2 Συσκευασία
Για τη συσκευασία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά οικολογικά υλικά.

Η ανακύκλωση του υλικού συσκευασίας εξοικονομεί πρώτες ύλες και 
περιορίζει τη παραγωγή απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευ-
ασίας που δεν είναι πλέον απαραίτητα σύμφωνα με τους τοπικούς κα-
νονισμούς.

5.3 Αποθήκευση
Αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή και τα παρελκόμενα υπό τις 
εξής συνθήκες:
XX Μην τα αποθηκεύετε σε υπαίθριο χώρο.
XX Αποθηκεύετέ τα σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.
XX Προστατεύετέ τα από την ηλιακή ακτινοβολία.
XX Αποφεύγετε τους μηχανικούς κραδασμούς.
XX Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40 °C.
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XX Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία: μέγ. 90%.
XX Όταν η κουρευτική μηχανή αποθηκεύεται για διάστημα άνω των 3 μη-

νών, ελέγχετε τακτικά τη γενική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων.
XX Η κουρευτική μηχανή πρέπει να καθαρίζεται, να λαδώνεται και το κοπτι-

κό να φυλάσσεται αποσυναρμολογημένο στη θήκη της συσκευής μεταξύ 
των χρήσεων (κίνδυνος διάβρωσης).

6 Χειρισμός
6.1 Απαιτήσεις χώρου χρήσης

XX Λάβετε υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 3 Τεχνικά χα-
ρακτηριστικά).

XX Οι πρίζες σε εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι εφοδιασμένες με διακόπτη 
προστασίας ρεύματος (RCD).

XX Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός.
XX Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε το καλώδιο σύνδε-

σης να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα.
XX Το καλώδιο σύνδεσης της βάσης φόρτισης δεν πρέπει να είναι τεντωμέ-

νο ή τσακισμένο.
XX Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

6.2 Ρύθμιση πίεσης κουρέματος
Ρυθμίστε την πίεση πριν την έναρξη του κουρέματος ως εξής:

εικ. 3 

XX Πριν από την έναρξη του κουρέμα-
τος και χωρίς να ενεργοποιήσετε τη 
μηχανή, ελέγξτε εάν οι κινητήριοι 
πείροι των δικράνων πίεσης εμπλέ-
κονται επακριβώς στις οπές τοποθέ-
τησης της άνω λεπίδας.

XX Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης 
προς την κατεύθυνση του βέλους 
μέχρι να αισθανθείτε μια πρώτη μι-
κρή αντίσταση.

XX Γυρίστε περαιτέρω τον διακόπτη 
ρύθμισης κατά 1/4 προς την κατεύ-
θυνση του βέλους.

XX Εάν το αποτέλεσμα του κουρέμα-
τος αλλάζει προς το χειρότερο, αυ-
ξήστε την πίεση κουρέματος κατά 
ακόμη 1/4 προς την κατεύθυνση του 
βέλους. Εάν εξακολουθείτε να μην 
έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
πρέπει να αντικατασταθούν ή να 
ακονιστούν τα κοπτικά.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
XX Η άνω λεπίδα της κεφαλής κουρέματος συγκρατείται μόνο 
από τους κινητήριους πείρους των δικράνων πίεσης. Εάν το 
κουμπί ρύθμισης της πίεσης κουρέματος χαλαρώσει υπερβο-
λικά, ενδέχεται να εκτοξευθεί η άνω λεπίδα και να προκαλέσει 
τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!

XX Όταν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, μπορούν να συσσωρεύονται 
τρίχες ανάμεσα στις λεπίδες. Αυτό οδηγεί σε ένα κακό απο-
τέλεσμα κουρέματος. Καθαρίστε σε αυτήν την περίπτωση τα 
κοπτικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.7.

6.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής 
μηχανής

I 0
II

εικ. 4  

XX Για να ενεργοποιήσετε την κουρευτι-
κή μηχανή, θέστε τον διακόπτη στη 
θέση I ή ΙΙ.

XX Για να απενεργοποιήσετε την κου-
ρευτική μηχανή, ρυθμίστε τον διακό-
πτη στη θέση 0 (βλ. εικ. 4).

6.4 Χρήση της κουρευτικής μηχανής
XX Πλησιάστε το ζώο από εμπρός.
XX Ακινητοποιήστε το ζώο που πρόκειται να κουρέψετε και ηρεμήστε το.
XX Συνδέστε το φις στην πρίζα.
XX Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή στο οπτικό πεδίο του ζώου.
XX Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (βαθμίδα I ή II).
XX Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του ζώου κατά το κούρεμα.
XX Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή μετά το κούρεμα και βγάλτε το 

φις από την πρίζα.

6.5 Αλλαγή κοπτικού

εικ. 5  

XX Απενεργοποιήστε την κουρευτική 
μηχανή ρυθμίζοντας το συρόμενο 
διακόπτη στη θέση 0.

XX Βγάλτε το φις από την πρίζα.
XX Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης προς 

την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να 
μειωθεί η αντίσταση.

XX Τοποθετήστε την κουρευτική μηχανή 
με τις βίδες τις κτενωτής πλάκας προς 
τα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
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εικ. 6 

XX Αφαιρέστε τις βίδες της κτενωτής 
πλάκας και απομακρύνετε την πλά-
κα από την κεφαλή κουρέματος.

XX Αφαιρέστε την άνω λεπίδα.

εικ. 7 εικ. 8 

εικ. 9 

XX Τοποθετήστε την καινούργια άνω 
λεπίδα στους κινητήριους πείρους 
των δικράνων πίεσης.

XX Βάλτε μερικές σταγόνες λάδι στην 
λειασμένη επιφάνεια της επάνω λε-
πίδας.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!
XX Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση ώστε τα καινούργια και/ή 
τα ακονισμένα κοπτικά να τοποθετηθούν στη σωστή μεταξύ 
τους θέση.

XX Οι κινητήριοι πείροι των δικράνων πίεσης πρέπει να εμπλέκο-
νται επακριβώς στις οπές τοποθέτησης της άνω λεπίδας.
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1,5 – 2 mm

εικ. 10 

XX Εφαρμόστε την καινούρια κτενωτή 
πλάκα. Τοποθετήστε την έτσι, ώστε 
η κοφτερή επιφάνεια της κτενωτής 
πλάκας να εκτείνεται πέρα από τις 
άκρες της άνω λεπίδας κατά περί-
που 1,5 - 2 mm.

XX Σφίξτε τις βίδες της κτενωτής πλά-
κας.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!

XX Εργάζεστε μόνο με κοφτερά κοπτικά. Αντικαθιστάτε τις φθαρ-
μένες ή τις ελαττωματικές λεπίδες με σπασμένα δόντια. Το 
σωστό ακόνισμα των κοπτικών είναι δυνατό μόνο με ειδικά μη-
χανήματα και από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην περίπτωση 
αυτή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

6.6 Λίπανση

εικ. 11 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλό 
αποτέλεσμα και να αυξηθεί η διάρκεια 
ζωής της κουρευτικής μηχανής, συμπε-
ριλαμβανομένης της κεφαλής της, απαι-
τείται ένα λεπτό στρώμα λαδιού μεταξύ 
της άνω λεπίδας και της κτενωτής πλά-
κας. Όλα τα άλλα κινούμενα μέρη της 
κεφαλής κουρέματος πρέπει επίσης να 
λιπαίνονται. 
XX Βάλτε λάδι στα κοπτικά και στο στό-

μιο λίπανσης της κεφαλής κουρέμα-
τος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΊΘΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΊΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΤΊΚΗ ΜΗΧΑΝΗ!
Η ανεπαρκής λίπανση της κεφαλής κουρέματος έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και τη βράχυνση της διάρ-
κειας ζωής της κουρευτικής μηχανής και του κοπτικού.
XX Λιπαίνετε τα κοπτικά κατά τη διάρκεια του κουρέματος τουλά-
χιστον ανά 15 λεπτά, ώστε να μην στεγνώνουν.

XX Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το ειδικό λάδι που παρέχεται ή 
ένα λάδι παραφίνης με προδιαγραφές ISO VG 15.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!

XX Το συνοδευτικό λάδι δεν είναι τοξικό και δεν προκαλεί ερεθι-
σμό του δέρματος ή των βλεννογόνων. Διασπάται σε ποσοστό 
περίπου 20% ύστερα από 21 ημέρες (CEL-L-33-T-82).
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XX Λιπαίνετε τις λεπίδες πριν από, κατά τη διάρκεια και ύστερα από κάθε 
χρήση τους.

XX Λιπαίνετε τις λεπίδες το αργότερο όταν αρχίζουν να αφήνουν σημάδια 
ή να επιβραδύνουν.

XX Βάλτε μερικές σταγόνες λαδιού στην μπροστινή και στην πλάγια πλευρά 
του κοπτικού (βλ. εικ. 11).

XX Καθαρίστε την περίσσεια λαδιού με μαλακό, στεγνό πανί.
XX Τα σπρέι λιπαντικών δεν περιέχουν αρκετό λάδι για καλή λίπανση, αλλά 

είναι κατάλληλα για την ψύξη του κοπτικού.
XX Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες λεπίδες αμέσως για την πρόληψη 

τραυματισμών.

6.7 Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΑΔΟΚΊΜΟΣ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ.
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΊΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΤΊΚΗ ΜΗΧΑΝΗ!
XX Καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή μόνο με στεγνό πανί και με 
το παραδιδόμενο πινέλο, ενώ το φίλτρο αέρα μόνο με στεγνό 
πινέλο ή βούρτσα.

XX Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση πεπιεσμένο αέρα.
Περίβλημα της κουρευτικής μηχανής
XX Καθαρίζετε το περίβλημα της κουρευτικής μηχανής με ένα στεγνό πανί.

Κοπτικό και κεφαλή κουρέματος
XX Καθαρίζετε το κοπτικό και την κεφαλή κουρέματος με το παραδιδόμενο 

πινέλο.
XX Λιπαίνετε το κοπτικό, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.6.

Φίλτρο αέρα

εικ. 12 

XX Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την 
κουρευτική μηχανή.

XX Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ένα 
στεγνόπινέλο ή με μια βούρτσα. Βε-
βαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού δεν εισχωρούν ξένα 
σώματα στη μηχανή.

XX Σύρετε και επανατοποθετήστε το 
φίλτρο αέρα στην κουρευτική μηχα-
νή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΊΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΊΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ!
Η λειτουργία της κουρευτικής μηχανής χωρίς φίλτρο αέρα ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε βλάβη της κουρευτικής μηχανής.
XX Λειτουργείτε την κουρευτική μηχανή μόνο με σωστά τοποθε-
τημένο φίλτρο αέρα.
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7 Αποκατάσταση βλαβών
7.1 Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΊΝΔΥΝΟΣ!
ΘΑΝΑΣΊΜΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑ!
Η επαφή με καλώδια ή εξαρτήματα υπό τάση εγκυμονεί θανάσι-
μο κίνδυνο!
XX Απενεργοποιήστε τη μηχανή προτού προβείτε σε οποιεσδή-
ποτε εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

XX Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να εκτελούνται 
μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από επαγγελμα-
τίες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η συσκευή επιτρέπεται να ανοίξει μόνο 
από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό, διαφορετικά 
παύει να ισχύει η εγγύηση.

7.2 Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών
Βλάβη Πιθανή αιτία Αποκατάσταση βλάβης
Η άνω λεπίδα δεν
κινείται πάνω σε
όλη την επιφάνεια 
κύλισης.

Σπασμένο ελατήριο συγκράτη-
σης.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.Φθαρμένος εκκεντροφόρος 

άξονας ή/και σφαίρα ή/και περι-
στρεφόμενη κεφαλή (ανεπαρκής 
λίπανση).
Φθαρμένα έδρανα.

Η επάνω λεπίδα δεν 
κινείται.

Ελαττωματικό γρανάζι. Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.

Σπασμένος ή παραμορφωμένος 
εκκεντροφόρος άξονας.
Απουσία σφαίρας.

Εμπλοκή κουμπιού 
ρύθμισης πίεσης.

Ακάθαρτο ή σκουριασμένο 
σπείρωμα.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.Εμπλοκή ασφαλιστικού δακτυ-

λίου.
Το κουμπί ρύθμισης 
πίεσης απελευθερώ-
νεται αυτόματα.

Απουσία ασφαλιστικού δακτυ-
λίου.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.Χαλαρός σπειρωτός αντιτριβι-

κός δακτύλιος.
Δεν είναι δυνατή η 
μεταφορά επαρκούς 
πίεσης στην άνω 
λεπίδα.

Σπασμένο ελατήριο συγκράτη-
σης.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.Απουσία εδράνου βίδας.

Φθαρμένο έδρανο βίδας.
Φθαρμένη περιστρεφόμενη 
κεφαλή.
Φθαρμένα δίκρανα πίεσης.

Τα δίκρανα πίεσης 
απο
σπούνται.

Σπασμένος κνώδακας ασφάλει-
ας στο ελατήριο συγκράτησης.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.
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Βλάβη Πιθανή αιτία Αποκατάσταση βλάβης
Το μοτέρ λειτουργεί 
πολύ αργά.

Τα κοπτικά δεν έχουν λιπανθεί 
επαρκώς.

Λιπάνετε τα κοπτικά.

Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλε-
κτρονικό σύστημα.

Επικοινωνήστε με το τμή-
μα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Το μοτέρ δεν λειτουρ-
γεί ή σταματά αμέ-
σως.

Η πίεση κουρέματος είναι υπερ-
βολική.

Ελαττώστε την πίεση κου-
ρέματος όπως περιγράφε-
ται στο κεφάλαιο 6.2. Ακο-
νίστε τις λεπίδες.

Οσμή πυρκαγιάς από το περί-
βλημα του μοτέρ/το μοτέρ, καμ-
μένο μοτέρ.

Επικοινωνήστε με το τμή-
μα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλε-
κτρονικό σύστημα.
Το μοτέρ απενεργοποιείται λόγω 
υπερφόρτωσης.

Απενεργοποιήστε τη μη-
χανή και ενεργοποιήστε 
την μετά από μια φάση ψύ-
ξης. Εάν η μηχανή δεν λει-
τουργεί, ειδοποιήστε την 
εξυπηρέτηση πελατών.

Δεν σημειώνεται δι-
αφορά στον αριθμό 
στροφών μεταξύ βαθ-
μίδας I ή II.

Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλε-
κτρονικό σύστημα.

Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.Απουσία μαγνήτη.

Η κουρευτική μηχανή 
κόβει ελάχιστα ή 
καθόλου.

Τα κοπτικά έχουν στομώσει. Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.

Τα κοπτικά δεν έχουν ακονιστεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Η πίεση κουρέματος είναι πολύ 
χαμηλή.

Αυξήστε την πίεση κουρέ-
ματος, όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 6.2 .

Το κοπτικό δεν έχει τοποθετηθεί 
ή/και ευθυγραμμιστεί σωστά.

Η κεφαλή κουρέματος δεν 
έχει τοποθετηθεί σωστά, 
όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.5. Ευθυγραμ-
μίστε σωστά τα κοπτικά, 
βλέπε εικ. 10.

Οι τρίχες του ζώου είναι πολύ 
βρεγμένες.

Κουρεύετε μόνο στεγνές 
τρίχες.

Έχουν παγιδευτεί τρίχες ανάμε-
σα στην επάνω λεπίδα και στην 
κτενωτή πλάκα.

Αποσυναρμολογήστε τα 
κοπτικά, καθαρίστε, λιπά-
νετε και επανασυναρμο-
λογήστε τα, ρυθμίστε την 
πίεση κουρέματος.

Το τμήμα μοτέρ θερ-
μαίνεται.

Φραγή του φίλτρου αέρος. Καθαρίστε ή αντικαταστή-
στε το φίλτρο αέρα.

Υπερβολικά μεγάλη πίεση κου-
ρέματος.

Μειώστε την πίεση κουρέ-
ματος.

Ελαττωματικά έδρανα. Επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.
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8 Ανταλλακτικά
Βλέπε σχέδιο ανταλλακτικών στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΊΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΊΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΊΕΣ, ΔΥΣΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥ-
ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΊ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΊΝΔΥΝΟΥΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑ.
XX Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. 
Αγοράστε τα ανταλλακτικά αυτά από αντιπροσώπους ή απευ-
θείας από τον κατασκευαστή.

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!
XX Η χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών ακυρώνει όλες τις 
αξιώσεις εγγύησης, τις υπηρεσίες, τις αποζημιώσεις και την 
ευθύνη του κατασκευαστή ή των πρακτόρων, των  αντιπρο-
σώπων και των διανομέων του.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η συσκευή επιτρέπεται να ανοίξει μόνο 
από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό, διαφορετικά 
παύει να ισχύει η εγγύηση.

Αρ. 
θέσης

Ονομασία Αρ. 
τεμαχίων

Κουρευτική μηχανή
1 Κεφαλή κουρέματος προβάτων πλήρης 1
2 Ρυθμιζόμενη κεφαλή για πρόβατα 1
3 Κάλυμμα κεφαλής κουρέματος προβάτων 1
4 Ελατήριο κλειδώματος 1
5 Περιστρεφόμενη κεφαλή 1
6 Συγκρατητής δίκρανων 1
7 Δίκρανο πίεσης δεξιά 1
8 Δίκρανο πίεσης αριστερά 1
9 Φρεζάτη βίδα M4 x 8 2
10 Σφαίρα 1
11 Εκκεντροφόρος άξονας για πρόβατα 1
12 Ένσφαιρα έδρανα 608-2RS 1
13 Βίδα κτενωτής πλάκας για πρόβατο 2
14 Αντιπερικόχλιο 1
15 Σημείο περιστροφής βίδας 1
16 Περίβλημα κεφαλής κουρέματος προβάτων 1
17 Ένσφαιρα έδρανα 608-2Z 1
18 Οδοντωτός τροχός Z22 για πρόβατα 1
19 Δακτύλιος συγκράτησης 1
20 Σπειρωτός αντιτριβικός δακτύλιος 1
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Αρ. 
θέσης

Ονομασία Αρ. 
τεμαχίων

21 Ασφαλιστικός δακτύλιος 1
22 Έδρανο βίδας 1
30 Φίλτρο αέρα 1
31 Συρόμενος διακόπτης 1
32 Επάνω τμήμα περιβλήματος 1
33 Ασφάλιση διακόπτη με μαγνήτη 1
34 Μοτέρ πλήρες 1
35 Φλάντζα εδράνων εμπρός 1
36 Στάτορας 1
37 Ένσφαιρα έδρανα 8-19-6 2
38 Δακτύλιος συγκράτησης 1
39 Ρότορας συμπ. ένσφαιρων εδράνων 1
40 Διαχωριστικό διάκενο 626 1
41 Φλάντζα εδράνου πίσω με ελατήρια άνθρακα 1
42 Ελατήριο άνθρακα 2
43 Βίδα Phillips M4 x 10 1
44 Πτερωτή ανεμιστήρα 1
45 Ψήκτρα άνθρακα 2
46 Συνδετήρας μοτέρ 4
47 Κάτω τμήμα περιβλήματος 1
48 Σφιγκτήρας καλωδίων 1
49 Προστατευτικό τσακίσματος 1
50 PCB 1
51 Σύρμα επαφής 1
52 PT-Κοχλίας KA30 x 16 13
53 Καλώδιο 1

9 Διάθεση αποβλήτων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Περιβαλλοντικές ζημίες από εσφαλμένη διάθεση αποβλήτων!
XX Ο άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα λιπαντικά και άλλα 
βοηθητικά υλικά υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία και πρέπει 
να απορρίπτονται μόνο από εξειδικευμένες εταιρείες!

ΥΠΟΔΕΊΞΗ!
XX Παραδώστε την κουρευτική μηχανή για απόρριψη σε ένα κέ-
ντρο σέρβις ή στο πλησιέστερο συνεργείο ηλεκτρικών ειδών.




