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sk   Návod na použitie

Zastrihávač nosných a ušných 
chĺpkov
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok 
používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby 
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uscho-
vajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok po-
stúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Zastrihávač je navrhnutý na strihanie telesných chĺpkov  
v nose a ušiach. 

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

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Nepoužívajte prístroj na deťoch. Prístroj a celé 
 príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

• Drobné diely, ktoré je možné prehltnúť a obalový 
 materiál držte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí 
 nebezpečenstvo udusenia a poranenia! 

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.  
Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť  
k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.  
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Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uscho-
vávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo 
dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela 
iným spôsobom,  ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 

VAROVANIE pred poranením

• Násadce nezasúvajte do ucha alebo nosa hlbšie ako 
0,5 cm, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu ušného 
 bubienka, resp. nosnej sliznice.

• Počas používania dbajte na pevné osadenie násadca. 

• Ak je poškodený prístroj alebo násadec, prístroj sa 
 nesmie ďalej používať. Používajte len originálne 
 príslušenstvo.

• Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať 
do ohňa alebo skratovať.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu  
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prí-
padne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
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POZOR – Vecné škody

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

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

• Nikdy neponárajte prístroj do vody. 

• Po použití vypnite prístroj a nasaďte ochranný kryt. 

• Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. 
 Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším 
nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré 
môžu vzniknúť pri vytečení batérie. 
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Prehľad (obsah balenia)

spínač zap./vyp.

hnací hriadeľ

ochranný kryt 

strihací násadec

štetec na čistenie

plášť

bez vyobrazenia:  
úschovná taštička
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Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie

1.  Otočte kryt priehradky   
na batériu proti smeru 
hodinových ručičiek až  
na doraz a odstráňte ho. 

2.  Založte pribalenú batériu 
(pozri „Technické údaje“). 
Dbajte pritom na správnu 
polaritu (+/–). 

3.  Znovu nasaďte kryt 
 priehradky na batériu  
a otočte ho v smere 
 hodinových ručičiek až  
na doraz.

Zapnutie a vypnutie zastrihávača nosných a ušných 
chĺpkov

1.   Príp. stiahnite ochranný kryt.

2.  Spínač zap./vyp. posuňte nahor (I) resp. nadol (0) na 
zapnutie alebo vypnutie prístroja. 
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Používanie

VAROVANIE –  
Nebezpečenstvo poranenia

Násadce nezasúvajte do ucha alebo nosa hlbšie ako 
0,5 cm, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu ušného 
 bubienka, resp. nosnej sliznice.

 •  Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.

•  Po každom použití vyčistite zastrihávač nosných  
a ušných chĺpkov podľa opisu v kapitole „Čistenie“. 
Potom nasaďte na prístroj ochranný kryt. 

Zastrihávanie nosných chĺpkov

1.  Zapnite zastrihávač  
a opatrne zasuňte strihací 
 násadec do prednej časti 
 nosnej dierky.

2.  Nosné chĺpky odstráňte 
 opa trnými, krúživými  
pohybmi  zastrihávača.
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Zastrihávanie ušných chĺpkov

1.    Zapnite zastrihávač a opatrne 
ho zasuňte do vonkajších 
 partií ucha.

2.  Opatrne posúvajte strihací 
 násadec po ochlpených 
 partiách ucha. 

  M Po použití zastrihávač nosných a ušných chĺpkov 
 vypnite.  

Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Nikdy neponárajte prístroj do vody.

• Kryt priehradky na batériu musí byť vždy pevne 
 zatvorený.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé 
 čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 
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Upevnenie a odobratie násadca

Strihací násadec je pripevnený bajonetovým uzáverom. 

m   Na odobratie otočte stri-
hací násadec proti smeru 
hodinových ručičiek  
a potom ho vytiahnite. 

1.  Na upevnenie nasaďte 
strihací násadec znovu  
na plášť prístroja. Pritom 
musia značky šípky na 
strihacom násadci a na 
plášti prístroja ukazovať  
k sebe. 

2.  Násadec zatočte v smere 
hodinových ručičiek.  

Čistenie strihacieho násadca

Zo strihacieho násadca odstránite chĺpky tak, že ním ľahko 
poklopkáte a fúknete do neho. Chĺpky môžete z násadca 
ostrániť aj priloženým čistiacim štetcom. 



10

Čistenie plášta

  M V prípade potreby utrite plášť prístroja mierne 
 navlhčenou, mäkkou handričkou.  

Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť.

• Nie je batéria vybitá?

• Je batéria vložená správne?

Nepokojný chod motora.

• Nie je násadec znečistený? 

Motor vynecháva.

• Je kryt priehradky na batériu riadne zaistený?
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Technické údaje

Model:      601 963

Batéria:       1x LR6(AA)/1,5 V

Doba prevádzky (s batériou): cca 90 minút

Druh krytia:     IPX4

Teplota prostredia:    +10 až +40 °C

Made exclusively for: 
 Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo  
na technické a optické zmeny na výrobku.

 www.tchibo.sk/navody



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaný akumulátor 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 odoberajú staré prí-
stroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo 
mestská správa.

 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 špeciali-
zovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 601 963


