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sk   Návod na použitie

Zastrihávač na tvár



Vážení zákazníci!

S vaším novým zastrihávačm na tvár si môžete oholiť 
kontúry na brade, šiji a kotletách, alebo vyformovať vaše 
obočie. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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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

Prístroj je určený na zastrihávanie chĺpkov na tvári ako 
kotlety, chĺpky brady a šije a obočie. Nie je určený na 
 zastrihávanie ušných a nosných chĺpkov. Nie je vhodný  
ani na holenie väčších plôch pokožky. 

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

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou 
schopnosťou obsluhovať elektrické prístroje

• Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v 
dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných 
schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalos
tí nie sú schopné bezpečne používať.  
Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa  
s prístrojom nebudú hrať.
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• Prístroj nepoužívajte na deťoch. Prístroj a celé 
 príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

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

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

VAROVANIE pred poraneniami

• Počas používania dbajte na pevné osadenie zastriháva
cieho násadca. 

• Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo 
zastrihávací násadec vykazujú viditeľné poškodenie. 
 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.  
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Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite 
vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

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

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

• Nikdy neponárajte prístroj do vody. 

• Po použití prístroj vypnite a nasaďte ochrannú krytku. 

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

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace 
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 
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Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie

1.  Kryt priehradky na ba
tériu otočte proti smeru 
hodinových ručičiek tak, 
že značka čiarky na kryte 
priehradky na ba tériu 
ukazuje na značku šípky 
na plášti prístroja a odo
berte ho. 

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

3.  Kryt priehradky na baté
riu znovu nasaďte tak, že 
značka čiarky na kryte 
priehradky na batériu 
ukazuje na značku šípky 
na plášti prístroja a otoč
te ho v smere hodinových 
ručičiek až k značke 
bodu. 
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Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca

Zastrihávací násadec sa upevňuje bajonetovým uzáverom.  
Sú možné dve pozície: 

Pozícia používania

V pozícii používania ukazuje strihací systém v zastriháva
com násadci od spínača zap./vyp. preč. 

1.  Plášť prístroja držte tak, že spínač zap./vyp. ukazuje  
k vám. 

21

2.  Na upevnenie na
saďte zastrihávací 
násadec so značkou 
1 na značku na plášti 
a zastrihávací nása
dec otočte v smere 
hodinových ručičiek, 
kým značka 2 neu
kazuje na značku  
na plášti.  

 

 
3.  Na odobratie otočte zastrihávací násadec proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho.  
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Pozícia uschovania

V pozícii uschovania ukazuje strihací systém  
v zastrihávacom násadci k spínaču zap./vyp.  
Len v tejto pozícii sa dá nasadiť ochranná krytka. 

1.  Plášť prístroja držte tak, že spínač zap./vyp. ukazuje  
od vás preč. 

1 2

2.  Na upevnenie na
saďte zastrihávací 
násadec so značkou 
1 na značku na plášti 
a zastrihávací nása
dec otočte v smere 
hodinových ručičiek, 
kým značka 2 neu
kazuje na značku  
na plášti.  

 

3.  Na odobratie otočte zastrihávací násadec proti smeru 
pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho.  



11

Nasadenie a odobratie ochrannej krytky

Ochranná krytka sa dá nasadiť len vtedy, keď sa zastrihá
vací násadec nachádza v pozícii uschovania. 

1. Zastrihávací násadec prepnite do pozície uschovania 
podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho 
násadca“. 

2.  Teraz nasaďte ochrannú krytku 
a pevne ju zatlačte, kým sa 
 počuteľne a citeľne nezaistí na 
prístroji. 

  M  Ochrannú krytku odoberiete 
 vytiahnutím smerom nahor. 
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Používanie

 •  Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.

•   Zastrihávač vyčistite po každom použití podľa 
 opisu v kapitole „Čistenie“. Na prístroj potom 
 nasaďte ochrannú krytku. 

Zapnutie a vypnutie zastrihávača

1. Príp. odoberte z prístroja ochrannú krytku. 

2.  Zastrihávací násadec prepnite do pozície používania 
podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho 
násadca“. 

3.  Spínač zap./vyp. posuňte vpred (I), resp. znovu vzad 
(0), na zapnutie alebo vypnutie prístroja. 

Po zapnutí prístroja svieti kontrolka. 
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Strihanie kontúr na brade, šiji a kotletách

1.    Zastrihávač zapnite. 

2.  Zastrihávací násadec ťahajte  
v plochom uhle bez tlaku 
 zhora nadol po pleti.  
Prístroj neposúvajte zdola 
 nahor a neveďte ho bokom.  

Zastrihávanie obočia

Na zastrihávanie obočia vždy používajte hrebeňový 
 násadec. 
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1.  Hrebeňový násadec nasaďte 
na zastrihávací násadec –  
v závislosti od požadovanej 
dĺžky chĺpkov s dlhšími alebo 
kratšími výčnelkami vpred. 
Väčší otvor musí pritom 
 ukazovať nadol.
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2.  Zastrihávač zapnite. 

3.  Hrebeňovým násadcom 
 opatrne pohybujte v smere 
rastu chĺpkov popri obočí. 

Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Nikdy neponárajte prístroj do vody. 

• Kryt priehradky na batérie musí byť pevne zatvorený. 

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé 
 čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 

Po každom použití

Zastrihávač čistite po každom použití. 
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1. Zastrihávač vypnite. 

2.  Ešte nasadený zastrihávací 
 násadec opláchnite pod tečúcou 
teplou vodou.  

3.  Vyčistený násadec a príp. plášť prístroja osušte 
mäkkou handričkou. 

 4.  Ak prístroj odložíte, nasaďte naň ochrannú krytku. 
Tak je prístroj optimálne chránený. 

Čistenie strihacieho systému v zastrihávacom násadci 

Strihací systém vyčistite po každom treťom použití. 

1.  Zastrihávač vypnite. 

2.  Odoberte zastrihávací násadec podľa opisu v 
„Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca“. 

3.  Krátko opláchnite voľný hnací hriadeľ na prístroji. 
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4.  Zastrihávací násadec so striha
cím systémom opláchnite pod 
 tečúcou vodou a nechajte ho 
 úplne uschnúť. 

5.  Zastrihávací násadec znovu 
 nasaďte na prístroj podľa opisu  
v „Upevnenie a odobratie zastri
hávacieho násadca“. 

6.  Príp. osušte plášť prístroja mäkkou handričkou. 

7.  Na prístroj nasaďte ochrannú krytku. 

Čistenie hrebeňového násadca

Hrebeňový násadec možno ľahkým vyklopaním  
a vyfúkaním vyčistiť od chĺpkov. Chĺpky z násadcov 
 môžete odstrániť aj priloženým čistiacim štetcom. 

Čistenie plášťa prístroja

  M Plášť prístroja utrite mierne navlhčenou, mäkkou 
handričkou. 
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Technické údaje

Model:      601 962

Batéria:       1x LR6(AA)/1,5V

Doba prevádzky (s batériou): cca 90 min.

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.
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Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť. • Nie je batéria vybitá?

• Je batéria správne vložená?

Motor beží 
 nerovnomerne.

• Nie je znečistený násadec? 

Motor vynecháva. • Je kryt priehradky na  batériu 
správne zaistený? 
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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 šetrí 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 prístroje 
 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 špecializovanej predajni, 
ktorá predáva batérie. 



Číslo výrobku: 601 962


