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Elektrický holiaci  
strojček



Vážení zákazníci!

Vďaka štyrom násadcom je váš nový  
elektrický holiaci strojček mnohostranne  
použiteľný. 

Svojou kompaktnou veľkosťou a praktickým 
úschovným vreckom je ideálnym spoločníkom 
na cesty.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto  
výrobkom.

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upo zor
nenia a výrobok používajte len spôsobom  
opísaným v tomto návode, aby nedopatrením 
nedošlo k poraneniam alebo škodám.  
Uschovajte si tento návod na neskoršie použi
tie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej 
odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na strihanie obočia i chĺpkov 
na tvári a iných častiach tela. Nie je určený  
na holenie väčších plôch.  
Nie je určený na zastrihávanie zvieracích  
chlpov alebo umelých vlasov.

Je určený na súkromné použitie a nie je  
vhodný na komerčné účely.
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NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, 
ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmys
lových alebo duševných schopností či nedo
statočných skúseností alebo neznalostí nie  
sú schopné bezpečne používať. Majte deti 
pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa  
s prístrojom nebudú hrať.

• Drobné diely a obalový materiál uchovávajte 
mimo dosahu detí.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia 
a poranenia! 

• Prehltnutie batérie môže byť životunebez
pečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 
2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému polep
taniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité 
batérie a výrobok preto uschovávajte mimo 
dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo 
dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla  
dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľa
dajte lekársku pomoc.
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VAROVANIE pred poraneniami

• Do ucha alebo nosa zavádzajte len zastrihá
vač nosných chĺpkov, a to len do hĺbky max. 
0,5 cm, v opačnom prípade môže dôjsť k po
škodeniu ušného bubienka alebo nosnej 
sliznice. 

• Násadce používajte len s malým tlakom.  
V opačnom prípade by vibrujúce čepele  
mohli spôsobiť poranenie. 

•  Citlivá pokožka sa holením môže podráždiť. 
Najskôr si vyskúšajte len na malej časti tela, 
ako vaša pokožka reaguje. Ak sa pravidelne 
holíte po prvýkrát, musí si vaša pokožka  
najskôr na to zvyknúť. Pri dennej aplikácii  
to trvá spravidla 2 – 3 týždne.

• Prístroj sa nesmie používať v prípade, že  
prístroj, násadec alebo hrebeňový násadec 
vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len 
originálne príslušenstvo.

• Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozobe
rať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
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• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte  
kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.  
Postihnuté miesta si príp. opláchnite vodou  
a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

• Pri vkladaní batérie dbajte na správnu  
polaritu (+/–).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby 
kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo 
prehriatia!

• Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody. 

• Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným 
teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je  
vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. 
Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť 
pri vytečení batérie. 

• Prístroj neotvárajte (okrem vloženia/výmeny 
batérie). Opravy prístroja zverte len špeciali
zovanej opravovni. Neodborné opravy môžu 
vážne ohroziť používateľa.
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Prehľad (obsah balenia)

ochranný kryt 

plášť

kryt priehradky na batériu

priehradka na batériu

Bez vyobrazenia: 
úložné vrecko

spínač zap./vyp.

čistiaci štetec
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zastrihávač nosných chĺpkov

zastrihávač  
tvárových chĺpkov

hrebeňový násadec

zastrihávač obočia

zastrihávač oblasti bikín

strihací hrebeň
Násadce

ochranný kryt 
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Vloženie batérie

1. Kryt priehradky na batériu otočte 
značkou  proti smeru hodinových  
ručičiek do polohy  a odoberte 
ho. 

2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené  
v priehradke na batériu.

Kryt priehradky na batériu znovu  
nasaďte značkou  do polohy   
a otočte ho v smere hodinových  
ručičiek do polohy . 

Výmena batérie je potrebná, keď sa  
holiaci strojček stíši.
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Používanie

•  Pri používaní prístroja vždy používajte 
zrkadlo.

     •  Ak prístroj nepoužívate, na zastrihá vač 
obočia resp. na prístroj nasaďte vždy 
ochranný kryt. Ochranný kryt sa dá  
na prístroj nasadiť len vtedy, keď je 
upevnený zastrihávač tvárových chĺp
kov, alebo keď nie je upevnený žiadny 
násadec. 

     •  Prístroj vyčistite po každom použití 
podľa popisu v kapitole „Čistenie“. 

Upevnenie a odobratie násadca

  M Prípadne stiahnite ochranný kryt.

Násadce sa upevňujú bajonetovým uzáverom.

  M Na vybratie násadca ho otočte proti smeru 
hodinových ručičiek a odoberte ho.
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  M Na upevnenie násadec nasuňte 
ľavou značkou  na vrub na 
plášti prístroja a otočte ho  
v smere hodinových ručičiek 
tak, aby pravá značka  ukazo
vala na vrub na plášti prístroja.

Zapnutie a vypnutie

  M Na zapnutie prístroja posuňte 
spínač zap./vyp. nahor.  
 
 
 

  M Na vypnutie prístroja posuňte spínač  
zap./vyp. nadol.

Používanie zastrihávača obočia

1. Násadec zatrihávača obočia nasaďte  
na plášť prístroja.

2. Zapnite prístroj. 
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3. Násadec veďte v smere aj  
v protismere rastu chĺpkov  
popri línii obočia.   
Obočie si tým precízne  
vytvarujte. 
 

Používanie zastrihávača tvárových chĺpkov

1. Násadec zatrihávača tvárových chĺpkov  
nasaďte na plášť prístroja.

2. Zapnite prístroj. 

3.  Násadcom prechádzajte 
podľa zobrazenia proti 
smeru rastu chĺpkov po 
pleti. Pleť si príp. naťahuj
te voľnou rukou a prístro
jom prechádzajte vzpria
mene po oblasti, ktorú 
chcete holiť. 
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 Týmto istým spôsobom si môžete  
prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo 
neželané chĺpky na iných častiach tela.

Používanie zastrihávača nosných chĺpkov

 Zastrihávačom nosných chĺpkov môžete 
strihať aj ušné chĺpky.

1. Násadec zatrihávača nosných chĺpkov  
nasaďte na plášť prístroja.

2. Zapnite prístroj. 

Strihanie nosných chĺpkov

  M Násadec opatrne vsuňte 
do prednej časti nosovej 
dierky a nosové chĺpky 
odstraňujte opatrnými, 
krúživými pohybmi 
zastrihávača.
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Strihanie ušných chĺpkov

  M Násadec opatrne vsuňte 
do vonkajších partií ucha 
a opatrne ním prechá
dzajte po zarastených 
častiach ucha.  

Používanie zastrihávača oblasti bikín

 Zatrihávač oblasti bikín môžete používať 
s hrebeňovým násadcom alebo bez 
neho.

Zastrihávač oblasti bikín používajte ...

...  s hrebeňovým násadcom v olasti bikín, ak 
chcete skrátiť chĺpky. 

...  bez hrebeňového násadca, keď chcete oholiť 
oblasť bikín alebo časti tela mimo oblasti 
bikín, napr. podpazušie, záhlavie atď.
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  M   Na používanie hrebeňového náá
sadca ho nasaďte na zastrihávač 
oblasti bikín a opatrne ho zatlač
te nadol, kým počuteľne a citeľ
ne nezapadne. 

  M Ak chcete nadstavec znovu 
odobrať, opatrne ho vytiahnite 
nahor.  

1. Zastrihávač oblasti bikín nasaďte na plášť 
prístroja.

2. Zapnite prístroj. 

Holenie chĺpkov tela

  M  Zastrihávač oblasti bikín 
nasaďte v plochom uhle 
na pokožku a pohybujte 
ním pomaly proti smeru 
rastu chĺpkov. Prípadne 
voľnou rukou napnite  
pokožku. 
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Skrátenie chĺpkov tela

1. Nasaďte hrebeňový násadec. 

2. Hrebeňový násadec nasaďte v plochom 
uhle na pokožku a pohybujte ním pomaly 
proti smeru rastu chĺpkov. Prípadne voľnou 
rukou napnite pokožku.

Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.

• Kryt priehradky na batériu musí byť počas 
čistenia prístroja pevne zatvorený.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žie
ravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy 
atď. 

Násadce a hrebeňový násadec čistite ihneď po 
každom použití.
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1. Zložte násadec z plášta prístroja.

2. Hrebeňový násadec odnímte.

3. Hrebeňový násadec opatrne vyklopte  
a násadec a hrebeňový násadec vyčistite 
priloženým čistiacim štetcom. 

Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečú
cou vodou, v opačnom prípade môže do telesa 
vniknúť voda.

Násadce a hrebeňový násadec môžete ale v 
prípade potreby opláchnuť pod tečúcou vodou. 

  M Skôr než násadce a hrebeňový násadec 
budete znovu používať, nechajte ich úplne 
uschnúť. 

  M Po používaní a po čistení nasaďte ochranné 
kryty. 
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Čistenie zastrihávača tvárových chĺpkov

1.  Vyberte zastrihávač tvárových 
chĺpkov a opláchnite ho pod  
tečúcou vodou. Následne ho  
nechajte dobre vyschnúť. 
 
 

2. Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby 
s priloženým čistiacim štetcom.

3. Znovu nasaďte zastrihávač tvárových  
chĺpkov. 

Otvorenie a zatvorenie zastrihávača  
tvárových chĺpkov za účelom čistenia

1.  

lamela

Lamelu posuňte nadol.  
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2. 

plášť

strihací hrebeň

zaisťovací výstupok   Plášť prístroja so strihah
cím hrebeňom odoberte  
smerom nadol.   
 
 
 
 
 

3. Oba diely opláchnite pod tečúcou vodou  
a následne ich nechajte dobre uschnúť. 

4. Vnútro plášťa prístroja v prípade potreby 
očistite priloženým čistiacim štetcom.

5. Plášť prístroja znovu nasaďte. Dbajte  
pritom na to, aby zaisťovací výstupok  
zasahoval do otvoru hore na plášti.

6. Lamelu posuňte nahor. Musí sa počuteľne  
a citeľne zaistiť.
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Technické údaje

Model:     394 171

Batéria:      1x LR6 (AA)/1,5 V  

Doba prevádzky:  60 min.

Teplota prostredia:  +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu
jeme právo na technické a optické zmeny na  
výrobku.
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli  
vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa 
dajú recyklovať.  
Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni  
životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného 
zberu. Využite na to miestne možnosti na zber 
papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto 
symbolom sa nesmú likvidovať spolu 
s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať 

staré prístroje oddelene od domového odpadu. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobe
rajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne 
obecná alebo mestská správa.
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Batérie a akumulátory nepatria 
do domového odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť odovzdať  

vybité batérie a akumulátory v zbernom  
dvore vašej obecnej alebo mestskej správy  
alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva 
batérie. 



Číslo výrobku: 394 171


