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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním 
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře 
uschovejte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici 

napájecího přívodu adaptéru je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která 
odpovídá příslušným normám.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo 
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění 
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou 
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo 
dosah spotřebiče a jeho přívodu.

• Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při 
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo 
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice 
napájecího přívodu z el. zásuvky!

• Jestliže je napájecí přívod od adaptéru je poškozen, musí být přívod 
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.

• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru  
a před montáží, demontáží nebo čištěním.

• Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. 
obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým 
vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu 
revizního technika, případně elektrikáře.

• Síťový adaptér dodaný se spotřebičem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte  jej 
pro jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodaný síťový adaptér, 
pro dobíjení nepoužívejte jiný typ adaptéru (např. od jiného spotřebiče).

• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro 
použití v kadeřnickém salónu nebo pro jiné komerční použití!

• Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!
• Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
• Strojek nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí 

vodou!
• Udržujte spotřebič v suchu
• Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte poškozené 

nástavce.
• Strojek ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů.
• Při použití strojku bez nasazeného nástavce buďte opatrní, břity jsou ostré.
• Nepoužívejte strojek během koupání, sprchování nebo saunování a pro stříhání mokrých 

nebo umělých vlasů.
• Strojek není určen pro úpravu srsti zvířat.
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• Nikdy nenabíjejte strojek nepřetržitě déle než 24 hodin, na přímém slunci nebo blízko zdrojů 
tepla, a pokud je teplota pod 10 °C nebo nad 40 °C.

• Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
• Strojek a podstavec s připojeným adaptérem se nesmí používat na místech, kde by mohl 

spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by strojek přesto spadl do vody, nevytahujte 
jej! Nejdříve odpojte adaptér z el. zásuvky a až poté strojek vyjměte. V takových případech 
zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

• Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní 
ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.

• Zapnutý strojek nepokládejte na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), 
mohlo by dojít k poškození těchto věcí nebo spotřebiče.

• Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu adaptéru.
• Zabraňte tomu, aby napájecí přívod adaptéru volně visel přes hranu pracovní desky, kde by 

na něho mohly dosáhnout děti.
• Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným 

plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
• V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval 

platným normám.
• Ihned po použití strojek vypněte, nechte vychladnout a uložte ho na suché místo, mimo dosah 

dětí a nesvéprávných osob.
• Během normálního provozu se baterie nevyjímají. Baterie vyjměte pouze pokud má být 

spotřebič zlikvidován.
• Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto 

návodu!
• Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem 

a příslušenstvím (např. poranění, poškození spotřebiče, požár atd.) a není odpovědný ze 
záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

• Olej: Vyvarujte se kontaktu s očima, nepít, držet dále od dětí!
• Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy  

a vysvětleny na konci této jazykové mutace.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1) 2 zastřihovací nástavce pro 22 délek (3-18 mm a 21-36 mm po 1,5 mm krocích)
2) 1 přesný nástavec (0,5-2,5 mm)
3) čepele: 

pohyblivá čepel: 
- naostřeno pro výjimečné stříhání 
- tvrdá čepel ze 100% nerezové oceli s dlouhou životností. 
Pevná čepel: 
Pro delší životnost:  
Spojení těchto technologií zdokonaluje stav povrchu čepele a snižuje tak tření.

4) prostřihovací nástavec
5) tlačítko prostřihovacího nástavce
6) ovladač pro nastavení délky 
7) tlačítko ON/OFF
8) kontrolka nabíjení 
9) nabíjecí stojan
10) čisticí kartáček 
11) nabíjecí adaptér
12) hřebínek 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


