
ELEKTRICKÝ ZASTŘIHÁVAČ VLASŮ
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. 
Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Instrukce k použití:
Nejprve vyzkoušejte zastřihávač na malé ploše. Nepou-
žívejte zastřihávač, pokud máte citlivou či podrážděnou 
pokožku.

Než začnete stříhat:
1. Ujistěte se, že máte suché vlasy.
2. Doporučujeme zakrýt tělo ručníkem, aby 

se padající vlasy nezachytávaly do oblečení.
3. Vlasy si rozčesejte.
4. Učešte vlasy tak, jak je běžně nosíte.
5. Uchopte zastřihávač do dlaně tak, 

abyste palec měli nahoře na logu. 
Toto uchopení poskytuje nejpohodlnější 
práci se zastřihávačem.

Popis holícího strojku

4. Jak použít vestavěný mikro nástavec:
 Vysuňte zastřihávací hřeben na boční straně dopředu, 

dokud nezacvakne na místo (viz obr. 2).
5. Strana se zoubky hřebene nástavce musí směřovat 

směrem k vlasům, které budete stříhat.
6. Stlačte zastřihávací hřeben vestavěného nástavce zpět 

pro návrat do původní pozice.

Zastřihávání rozdílných délek
Pokud má Váš účes rozdílné délky vlasů, měli byste se vy-
hnout velmi blízkému použití u těchto partií. Ujistěte se, 
že začnete vlasy stříhat v dostatečné délce. Pro stříhání 
použijte níže popsané techniky.

Stříhání vlasů
1. Poté, co jste zvolili a aplikovali zastřihávací nástavec, 

zapněte holící strojek: přepněte spínač do polohy ON.
2. Držte holící strojek souběžně s Vaší hlavou a 

pohybujte strojkem přes Vaše vlasy podobně jako když 
vykonáváte pohyb při česání vlasů (viz obr. 3).

3. Opakujte na každé straně hlavy. Ujistěte se, že Vaše vlasy 
jsou zastřiženy do stejné délky na obou stranách hlavy.

4. Během zastříhávání postupujte zepředu dozadu.
5. Stříhání vlasů na zadní části hlavy - Podržte holící strojek 

s nástavcem vodorovně a češte vlasy pohybem nahoru.

Zastřihávání partií krku
1. Ujistěte se, že máte holící strojek vypnutý.
2. Sejměte nástavce.
3. Podržte holící strojek vodorovně a souběžně s krkem. 

Vlasy zastřihávejte pohybem směrem dolů.

Zastřihávání vousů a kníru
Poznámka: Nejprve začněte s nástavcem pro střední délky 
a teprve poté pokračujte s nástavcem pro kratší délky.
1. Učešte vousy/knír tak, jak je běžně nosíte.
2. Zvolte délku vousů/kníru, jak si přejete a dle tohoto 

zvolte nástavec. Pokud nosíte delší vousy, použijete 
klasický hřeben jako pomocné vodítko.

1 teleskopická rukojeť
2 vestavěný mikro nástavec
3 nástavec pro krátké délky
4 nástavec pro střední délky
5 kryt přihrádky pro baterie
6 spínač

Nasazení/Použití 

zastřihávacích nástavců
Poznámka: Nejprve začněte s nástavcem pro střední délky 
a teprve poté pokračujte s nástavcem pro kratší délky.
1. Ujistěte se, že je zastřihávač vypnutý.
2. Vyberte zastřihávací nástavec, který co nejlépe 

vyhovuje délce Vašich vlasů. 
 Holící strojek obsahuje 3 nástavce pro zastřihávání:

- vestavěný mikro nástavec
- extra nástavec pro krátké délky - nasazuje se na 

vestavěný nástavec
- extra nástavec pro střední délky - nasazuje se na 

vestavěný nástavec.
3. Jak použít samostatné nástavce (viz obr. 1):
 Nasuňte průhledný nástavec na hlavu strojku (na 

vestavěný nástavec).
 Ujistěte se, že nástavec dosedne řádně na místo. 
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3. Začněte stříhat pod bradou a postupujte směrem 
k uším a linii vousů. Pro stejnoměrnou délku vousů 
proveďte zástřih různými směry.

4. Lehce pročešte okraje Vašeho kníru směrem dolů.

Zastříhávání chloupků
1. Podržte holící strojek v úhlu 45° směrem k Vaší pokožce 

a zastřihávejte proti směru růstu chloupků (viz obr. 4). 
2. Pokračujte se stříháním proti směru růstu chloupků. 

Nevyvíjejte na ostří příliš velký tlak, mohli byste jej 
poškodit a poranit si pokožku.

3. Chcete-li dosáhnout co nejhladšího oholení, během 
používání holícího strojku pokožku druhou rukou 
napněte (viz obr. 5).

Použití prodlužitelné rukojeti
Tento holící strojek má prodlužitelnou rukojeť, abyste 
mohli lépe dosáhnout k hůře dostupným místům. Nejprve 
strojek vypněte. Jednou rukou uchopte rukojeť a druhou 
rukou uchopte hlavu strojku. Jemně potáhněte rukojeť a 
táhněte směrem nahoru. Před použitím se ujistěte, že je 
hlava strojku zajištěna v nové pozici (1 - slyšitelné zacvak-
nutí, 2 - čára na vnitřní části strojku bude směřovat ke kon-
ci rukojeti, viz obr. 6). Následujte instrukce uvedené výše.

Vkládání a výměna baterií
1. Ujistěte se, že je spínač vypnutý a rukojeť úplně 

vytáhněte. 
2. Vložte 2ks 1,5V baterií typu AAA. Dbejte na správnou 

polaritu baterií (viz obr. 7).
3. Rukojeť nasaďte zpět.

Bezpečnostní upozornění
Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani ne-
kombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by 
mohly vytéct nebo explodovat.

Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či 
jiných zdrojů horka!
Baterie nevhazujte do ohně!
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie 
z přístroje.

Alkalické baterie
Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontak-
tem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu 
baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
*  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

VAROVÁNÍ: NABÍJEJTE POUZE Ni-Cd NEBO NiMH NABÍ-
JECÍ BATERIE. 

NENABÍJEJTE BATERIE JINÉHO TYPU! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, 
VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB! -VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ EL. ŠOKU!

Čištění a údržba
1. Vypněte holící strojek a vyjměte baterie.
2. Strojek uchopte tak, aby zadní část směřovala směrem 

k Vám. Ukazováček dejte pod hřeben mikro nástavce 
a nadzvedněte jej (viz obr. 8).

3. Pomocí štětečku vyčistěte nože (viz obr. 9).
4. Hřeben mikro nástavce zavřete.
5. Vložte baterie zpět.

Upozornění:
Voda může poškodit Váš holící strojek. Chraňte holící stro-
jek před působením vody a vlhka.
Nepoužívejte holící strojek ve vlhkých místnostech nebo 
v blízkosti vody.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, 
kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomá-
háte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Dal-
ší podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťu-
jící recyklaci baterií.
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