
Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento 
návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. 
Předáte-li výrobek dalším osobám,  předejte spolu s 
ním i tento návod. 

Dovozce:
Zásobování a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika

Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda jsou 
neporušené a úplné.

- Nikdy přístroj nepoužívejte, nepracuje-li 
správně, pokud upadl na zem a poškodil se, 
nebo pokud spadl do vody. Zjistíte-li jakéko-
liv poškození, obraťte se na prodejce nebo 
servis.  Nikdy jej neopravujte sami.

- Tento přístroj není určený k používání oso-
bami se sníženými fyzickými, smyslovými či 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 

dozorem nebo nebyly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím.

- Přístroj je určen pouze pro používání v do-
mácnostech. Není konstruován pro profesio-
nální použití v kadeřnických salonech či jiné 
komerční použití.

- Přístroj nepoužívejte, máte-li mokré ruce!
- Přístroj nenamáčejte a nikdy neponořujte do 

vody či jiných tekutin (ani částečně) a nemyj-
te pod tekoucí vodou. 

- Přístroj používejte pouze s originálním příslu-
šenstvím, dodávaným s tímto výrobkem.

- Nevkládejte jakékoli předměty do otvorů v 
přístroji.

- Nepoužívejte přístroj během koupání, 
sprchování nebo saunování a pro stříhání 
mokrých vlasů/ vousů.

- Nepoužívejte přístroj venku, nebo ve vlhkém 
prostředí.

- Přístroj neodkládejte na horké tepelné zdroje 
(kamna, sporák, radiátor atd.).

- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám.
- Přístroj nepoužívejte pro žádný jiný účel, než 

pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Pokud přístroj nebudete déle používat, 

vyjměte z něj baterii.
- Nástavec pro zastřihování chloupků nikdy ne-

zasouvejte do nosu/ucha hlouběji než 0,5 cm! 
- Přístroj držte mimo dosah dětí. Nenechávejte 

přístroj zapnutý bez dozoru.

Popis strojku a příslušenství  

1) Ochranný kryt
2) Nástavec pro zastřihování chloupků
3) ON/OFF vypínač 
4) Tělo zastřihovače
5) Kryt baterie
6) Podstavec
7) Čisticí štětec
8) Nástavec pro zastřihování vousů

Před prvním použitím

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veške-
rý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným 
způsobem. Držte jej, zejména plastové sáčky, 
z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z přístroje 
i příslušenství odstraňte všechny případné ad-
hezní fólie, samolepky nebo papír.

Použití zastřihovače chloupků v nosu/uších

- Sejměte ochranný kryt z těla zastřihovače a 
posunutím vypínače do polohy ON ho uveďte 
do provozu.

- Chloupky v nose a uších odstraňujte krouživý-
mi pohyby. Nikdy nezasunujte nástavec pro 
zastřihování chloupků do nosu/uší hlouběji 
než 0,5cm!

Zastřihovač chloupků
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Použití zastřihovače vousů

- Pootočením proti směru hodinových ručiček 
odejměte ze spotřebiče nástavec pro zastři-
hování chloupků.

- Nasaďte nástavec pro zastřihování vousů a 
pootočením po směru hodinových ručiček ho 
zajistěte.

- Posunutím vypínače do polohy ON uveďte za-
střihovač do provozu. Při zastřihování vousů 
vždy držte břit v 90° náklonu k pokožce.

Údržba

- Před každou údržbou se ujistěte, že je strojek 
vypnutý. Strojek vyčistěte po každém použití, 
nebo když se v něm během používání nahro-
madí větší množství vlasů/vousů/chloupků.

- Povrch omývejte pouze vodou navlhčeným 
hadříkem.

- Nástavec pro zastřihování vousů po použití 
pouze očistěte přibaleným štětcem. 

- Po údržbě nasaďte na zastřihovač chloupků 
kryt, vložte ho do stojánku a ten uschovejte 
na suché a čisté místo.

Vložení baterií

Kryt baterie pootočte proti směru hodinových 
ručiček a odejměte jej. Do prostoru pro baterie 
vložte 1x AA ba terii, přičemž dodržujte správ-
nou polaritu vyznačenou na obvodu prostoru 
pro bate rie.
Prostor opět uzavřete krytem, který dobře zajis-
těte pootočením po směru hodino vých ručiček 
(značky na krytu i přístroji budou směřovat proti 
sobě). 
Používejte pouze kvalitní alkalické bate rie od 
prověřených výrobců! Baterie nepatří do do-
movního odpadu – odevzdejte na mís tech k 
tomu určených. 
Baterie nejsou sou částí dodávky!

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektric-
kých  a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumen-
taci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním 
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenci-
álních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřa-
du, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech 
příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na inter-
netových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz 
(likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace 
baterií).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje poža-

dujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není 
tato skutečnost důvodem k reklamaci. 

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a 
důsledně se jím řiďte.

· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální pou-
žití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho 
výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí 
maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou 
funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebite-
lem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo 
vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. 
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým 
poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo 
používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou udá-
lostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové 
napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav 
provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  
Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným 
způsobem nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek 
zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis 
Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi 
výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případ-
nou reklamaci. 

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7, www.inter-servis.cz, tel.: 482771547



Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento 
návod na použitie a uschovajte ho pre budúce 
použitie. Ak výrobok odovzdáte ďalším
osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca:
Zásobování a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika

Bezpečnostné upozornenia

- Skontrolujte prístroj a príslušenstvo, či sú 
neporušené a úplné.

- Nikdy prístroj nepoužívajte, ak nepracuje 
správne, ak spadol na zem a poškodil sa, 
alebo spadol do vody. Ak zistíte akékoľvek 
poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo 
servis. Nikdy ho neopravujte sami.

- Tento prístroj nie je určený na používanie 
osobami so zníženými fyzickými, zmyslový-
mi alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ 

nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o 
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným nebezpečenstvom.

- Prístroj je určený len pre používanie v 
domácnostiach. Nie je konštruovaný pre pro-
fesionálne použitie v kaderníckych salónoch 
či iné komerčné použitie.

- Prístroj nepoužívajte, ak máte mokré ruky!
- Prístroj nenamáčajte a nikdy neponárajte 

do vody či iných tekutín (ani čiastočne) a 
neumývajte pod tečúcou vodou.

- Prístroj používajte iba s originálnym príslu-
šenstvom dodávaným s týmto výrobkom.

- Nevkladajte akékoľvek predmety do otvorov 
v prístroji.

- Nepoužívajte prístroj počas kúpania, spr-
chovania alebo saunovania a pre strihanie 
mokrých vlasov / fúzov.

- Nepoužívajte prístroj vonku, alebo vo vlhkom 
prostredí.

- Prístroj neodkladajte na horúce tepelné zdro-
je (kachle, sporák, radiátor atď.).

- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám.
- Prístroj nepoužívajte na iný účel, než na 

ktorý je určený a opísaný v tomto návode.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhšie používať, 

vyberte z neho batériu.
- Nadstavec pre zastrihávanie chĺpkov nikdy 

neposúvajte do nosa / ucha hlbšie ako 0,5 cm!
- Prístroj držte mimo dosahu detí. Nenechávaj-

te prístroj zapnutý bez dozoru.

Popis strojčeka a príslušenstva 

1)   Ochranný kryt
2)   Nadstavec pre zastrihávanie chĺpkov
3)   ON / OFF vypínač
4)   Telo zastrihávača
5)   Kryt batérie
6)   Podstavec
7)   Čistiaci štetec
8)   Nadstavec pre zastrihávanie fúzov

Pred prvým použitím
Spotrebič rozbaľte z krabice a odstráňte vše-
tok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným 
spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, 
z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia! Z 
prístroja aj príslušenstva odstráňte všetky prí-
padné adhézne fólie, samolepky alebo papier.

Použitie zastrihávače chľpkov v nose / ušiach

- Odstráňte ochranný kryt z tela zastrihávače a 
posunutím vypínača do polohy ON ho uveďte 
do prevádzky.

- Chľpky v nose a ušiach odstraňujte krúživými 
pohyby. Nikdy nezasúvajte nadstavec pre za-
strihávanie chĺpkov do nosa / uší hlbšie ako 
0,5 cm!

Zastrihávač chľpkov
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Použitie zastrihávače fúzov

- Pootočením proti smeru hodinových ručičiek 
odoberte zo spotrebiča nadstavec pre zastri-
hovanie chĺpkov.

- Nasaďte nadstavec pre zastrihávanie fúzov a 
pootočením v smere hodinových ručičiek ho 
zaistite.

- Posunutím vypínača do polohy ON uveďte 
zastrihávač do prevádzky. Pri zastrihávanie 
fúzov vždy držte ostrie v 90 ° náklonu k po-
kožke.

Údržba

- Pred každou údržbou sa uistite, že je strojček 
vypnutý. Strojček vyčistite po každom pou-
žití, alebo keď sa v ňom počas používania 
nahromadí väčšie množstvo vlasov / fúzov / 
chĺpkov.

- Povrch umývajte len vodou navlhčenou handričkou.
- Nadstavec pre zastrihávanie fúzov po použití 

iba očistite pribaleným štetcom.
- Po údržbe nasaďte na zastrihávač chĺpkov 

kryt, vložte ho do stojanu a ten uschovajte na 
suché a čisté miesto.

Vloženie batérií

Kryt batérie pootočte proti smeru hodinových 
ručičiek a vytiahnite ho. Do priestoru pre baté-
rie vložte 1x AA batérii, pričom dodržujte správ-
nu polaritu vyznačenú na obvode priestoru pre 
batérie. Priestor opäť uzavrite krytom, ktorý 
dobre zaistite pootočením v smere hodinových 
ručičiek (značky na kryte i prístroji budú smero-
vať proti sebe).
Používajte len kvalitné alkalické batérie od pre-
verených výrobcov! Batérie nepatria do domo-
vého odpadu - odovzdajte na miestach na to 
určených. Batérie nie sú súčasťou dodávky!

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidá-
cie elektrických a elektronických zariadení
 (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej doku-
mentácii znamená, že použité elektrické alebo elektro-
nické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komu-
nálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku 
ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú 
prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zacho-
vať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii po-
tenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu,  najbližšieho zberného miesta, v Zá-
konu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. 
v platnom zneni. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/
odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (li-
kvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v 
súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja 

požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie 
je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 

· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a 
dôsledne ho dodržiavajte.

· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesio-
nálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.

· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho 
výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie 
maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú 
funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku 
spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou 
výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok 
zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mecha-
nickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním 
alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou 
udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na 
iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav 
alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú 
oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri pou-
žití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok 
kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii  je 
treba doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prí-
padnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV - AV Elektronic, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: 
greschner@tvav.sk, www.tvav.sk


