
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V080H- Bezdrátový strojek na vlasy a vousy     

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Zap/Vyp.

Rychlost stříhání lze nastavit na dvě úrovně, vyberte 1 (pomalý) pro jemné práce, jako je 
stříhání kontur, stříhání jemných vlasů nebo vousů, vyberte 2 (rychlý), pokud chcete stříhat 
hodně vlasů nebo husté vlasy. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte spínač 1 vpřed. Úroveň 1 je
ve střední poloze, úroveň 2 dopředu. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte spínač do polohy 0.

Příprava k     použití  :

Spotřebič dodávaný výrobcem ještě není připraven k použití. Před použitím musí být elektricky
nabitá. Zasuňte zástrčku stojanu pro nabíjení baterie do zásuvky. Tento spotřebič musí být 
nabíjen předepsaným napětím! Zbytek můžete uložit do nabíjecího stojanu 4 (230 V / 50 Hz). 
Abyste mohli zařízení nabít, měl by být umístěn v nabíjecím stojanu tak, aby se rozsvítila 
kontrolka. Během nabíjení spotřebiče musí být spínač v poloze 0. Před prvním použitím je 
vyžadována doba nabíjení 16 hodin. Udržujte nabíjecí kontakty čisté, protože znečištěné 
nabíjecí kontakty mohou narušit proces nabíjení.
Nasazení hlavy nože: Zajistěte, aby byl hlavní vypínač v poloze 0. Nejprve umístěte spodní 
zářezy do otvorů na zařízení, zatlačte hlavu nože otočným pohybem nahoru. Nepoužívejte sílu.
Hlava čepele by měla slyšitelně zapadnout.
Nastavení délky řezu:
Délku je možno vybrat ze 3 variant, 

I: 0,5mm, II: 1,5mm, III: 2,5mm
Hřebenová násada:

K hlavě čepele lze připevnit hřebenové nástavce o délce 4,8,12,16,20 mm.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Abyste zajistili, že vaše nůžky fungují perfektně a fungují efektivně, pravidelně zařízení čistěte 
a naolejujte. Při pravidelném používání by měla být hlava čepele důkladně čištěna jednou 
denně. Vypněte spotřebič. Zatlačte celou hlavu čepele dopředu z nůžek. Odstraňte vlasy 
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čisticím kartáčem. Odklopte horní a spodní nože od sebe a odstraňte vlasy mezi nimi kartáčem 
nebo foukáním. Hlava čepele by měla být pravidelně naolejována - nejlépe denně.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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