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Zastřihovač chloupků a kotlet – 633028 
Návod k použití 

 
Před použitím si pročtěte pečlivě tento návod a uschovejte jej pro možné další použití. 
Tento přístroj je vhodný pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční účely. 
Použití, které není v souladu s tímto návodem, zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti. 
 
Přístroj nepoužívejte jestliže: 
Spadl na zem a / nebo vykazuje viditelné škody 
Vykazuje funkční vady 
Kontrolujte pravidelně síťový kabel  
Elektropřístroj není hračka pro děti 
Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní 
schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud však 
nelze zajistit dohled týkající se pokynů k používání přístroje ze strany  osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost. 
 
Přístroj, síťový kabel a zástrčka nesmí přijít to styku s vodou a jinými tekutinami. 
Nikdy jej neponořujte do vody. 
Nepoužívejte jej v blízkosti umyvadla nebo vany, aby do nich nespadl. 
Nedotýkejte se jej vlhkýma rukama. 
Přístroj nepoužívejte  venku. 
Přístroj odpojte ze zásuvky, jestliže jej nepoužíváte, před čistěním a vykazuje-li nedostatky při 
provozu. 
Nenoste přístroj za kabel, neohýbejte jej a neomotávejte kolem přístroje. 
Při poškození nepoužívejte. 
Pozor! Nebezpečí poranění. Přístroj má ostrou čepel, nenechávejte jej během používání bez dozoru! 
Přístroj je vybaven samo ostřícími čepelemi, není potřeba je vyměňovat 
Oba šrouby na zadní straně se nesmí vyšroubovat. Mohlo by dojít ke změně precizního nastavení 
čepelí. 
Používejte pouze originální příslušenství. 
 
Obsah dodávky 
Zastřihovač 
4 nástavce pro délku střihu 
Ochrana čepelí 
Nůžky 
Hřeben 
Čistící kartáček 
Čistící olej 
Návod k upotřebení 
 
Před 1. použitím 
Odstraňte obal. 
Odstaňte kartáčkem eventuální zbytky vlasů. Jsou to vlákna z funkčního testu v produkci. 
Odstraňte ochranu čepele. 
 
Tipy pro začátečníky 
Přístroj se nesmí používat na mokrých vlasech, pouze na suchých. 
Ke stříhání vlasů je nutná praxe. U jednotného střihu veďte přístroj pomalu skrz vlasy. 
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Přístroj nejlépe funguje  pomalým pohybem skrz vlasy podél hlavy. Vlasy pravidelně pročesávejte, 
abyste odstranili již ostříhané vlasy. Přesvědčte se, jestli jste je ostříhali pravidelně. Podle potřeby 
nepravidelná místa opravte. Abyste si zvykli na délku střihu každého nastavení, doporučujeme 
nepříliš krátký střih. 
 
Příprava 
Dbejte, aby byl přístroj v perfektním stavu a čepele vždy naolejované. 
Doporučujeme vlasy umýt a vysušit a stříhat v suchém stavu. 
Stříhanou osobu posaďte na židli, aby se hlava nacházela ve výšce očí. Nejdřív vlasy dobře pročešte, 
aby nebyly zacuchané. Přístroj držte volně v ruce, abyste měli při stříhání neustále 
kontrolu. 
 
Použití nástavců pro délku střihu 
Uchopte vybraný nástavec zoubky nahoru a upevněte jej přesně na spodní zadní zoubkované hraně 
do čepele a lehkým tlakem na hladkou plochu na nástavci čepel přitlačte. Přesvědčte se, 
že nástavec správně zaskočil a pevně sedí. 
Pro uvolnění polokulatého  umělohmotného tlačítka nástavce palcem zlehka posunout nahoru. 
Dodávka obsahuje 4 nástavce pro 4 různé délky vlasů (3, 6, 9, 12 mm). 
 
Stříhání 
Přístroj zapněte. 
Stříhejte nejdřív jen malou plochu (viz obr. 1 na str. 2) velkým nástavcem, aby nebyly vlasy příliš 
krátce ostříhány. Kratší nástavce používejte podle potřeby. 
Začněte po stranách a sice odspoda nahoru (viz. obr 3). Přístroj veďte pomalu  zespoda nahoru skrz 
vlasy. 
Postup opakujte po stranách a zadní straně hlavy (viz obr. 2) 
 
Jestliže mají být vlasy kratší, použijte kratší nástavec. 
S nastavením  9 nebo 12 mm (velké nástavce) můžete dlouhé vlasy na zadní části hlavy relativně 
stříhat na krátko. S nástavci pro 3 nebo 6 mm stříháte kratší střihy vlasů. 
Podržte zoubky nástavce  ploše proti hlavě a stříhejte pomalu zepředu dozadu. 
Doporučujeme nechat vlasy delší. 
 
Čištění čepelí 
Odstraňte zbytky vlasů a kápněte 1 -2 kapky oleje na čepel a uveďte přístroj na pár vteřin do provozu. 
Vypněte jej a vytáhněte ze zásuvky. Přesvědčte se, že je přístroj dobře vyčištěn a naolejován. 
Používejte pouze dodávaný olej. 
 
Přestavovací páčka 
Nachází se na boční straně přístroje je možno ji lehce přestavit. Můžete tím nastavit další stupeň u 
krátkých střihů. 
 
Technická data 
230V – 50Hz, ochranná třída  
Tento přístroj  je GS kontrolován a odpovídá CE předpisům. 
Krátký provoz: Doporučujeme přístroj po 10minutách provozu vypnout, (pro ochlazení motoru a 
zamezení přehřátí) a nechat cca 5 min vychladnout. 
 
Tento přístroj  není vhodný k likvidaci do normálního komunálního odpadu. 
V případě potřeby se obraťte na Váš sběrný dvůr. 


