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cs   Návod k použití

Zastřihovač obličejových 
chloupků 



Vážení zákazníci,

s tímto zastřihovačem obličejových chloupků můžete 
 vyholit kontury vousů, šíje a kotlet nebo vytvarovat 
 obočí. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit  
k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte 
 tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, 
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.  
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento 
 návod. 

Účel použití

Tento výrobek je určen k zastříhávání obličejových chloupků, 
jako jsou kotlety, vousy, chloupky na šíji nebo obočí.  
Není vhodný ke stříhání nosních nebo ušních chloupků. 
Není také určen k velkoplošnému holení. 

Přístroj je určen pro soukromé použití a není vhodný 
ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností 
ovládání přístrojů

• Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej 
na základě svých fyzických, smyslových či duševních 
schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či 
z  neznalosti nejsou schopny používat bezpečně.  
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si  
nebudou s  přístrojem hrát. 
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• Nepoužívejte přístroj u dětí. Přístroj a všechny části 
 příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění! 

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. 
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během 
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů 
a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie  
a  výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření,  
že  došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala 
do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte 
 lékařskou pomoc. 

VÝSTRAHA před poraněním

• Při používání dbejte na pevné usazení nástavce. 

• Pokud jsou přístroj nebo střihací nástavec poškozené, 
nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze 
 originální příslušenství.

• Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat 
do ohně ani zkratovat.

• Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího 
 obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená 
místa omyjte vodou a neprodleně  vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
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POZOR na věcné škody

• Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).

• Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje 
pevně zavřené. 

• Přístroj nikdy neponořujte do vody. 

• Po použití přístroj vypněte a nasaďte ochranný kryt.

• Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. 
 Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek 
nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, 
ke  kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

• K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky 
ani tvrdé kartáče apod. 
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Uvedení do provozu

Vložení baterie

1.  Pootočte kryt přihrádky 
na baterii proti směru 
 hodinových ručiček tak, 
aby čárka na krytu 
 přihrádky na baterii 
 ukazovala na šipku 
 na ručním přístroji, 
a  odejměte ho. 

2.  Vložte přiloženou baterii (viz „Technické parametry“). 
Přitom dbejte na správnou polaritu (+/–).

3.  Vložte kryt přihrádky  
na baterii tak, aby čárka 
na krytu přihrádky na 
 baterii ukazovala na  
šipku na ručním přístroji, 
a otočte ho ve směru 
 hodinových ručiček až  
k bodové  značce.
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Upevnění a odejmutí nástavce

Střihací nástavec je připevněn bajonetovým uzávěrem.  
Jsou možné dvě polohy: 

Poloha použití 

V poloze použití ukazuje střihací systém v střihacím 
 nástavci směrem od vypínače. 

1.  Uchopte ruční přístroj tak, aby vypínač ukazoval směrem 
k Vám. 

21

2.  Nástavec upevníte 
tak, že jej nasadíte 
značkou 1 na značku 
na ručním přístroji 
a pootočíte střihací 
nástavec ve směru 
hodinových ručiček 
tak, aby značka 2 
ukazovala na značku 
na ručním přístroji.

 
 
 

3.  Nástavec odejmete tak, že jej otočíte proti směru 
 hodinových ručiček a stáhnete jej. 
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Poloha uložení 

V poloze uložení ukazuje střihací systém v střihacím 
 nástavci směrem k vypínači. Pouze v této poloze lze 
 nasadit ochrannou krytku.

1.  Uchopte ruční přístroj tak, aby vypínač ukazoval směrem 
od Vás. 

1 2

2.  Nástavec upevníte 
tak, že jej nasadíte 
značkou 1 na značku 
na ručním přístroji 
a pootočíte střihací 
nástavec ve směru 
hodinových ručiček 
tak, aby značka 2 
ukazovala na značku 
na ručním přístroji. 

 

3.  Nástavec odejmete tak, že jej pootočíte proti směru 
 hodinových ručiček a stáhnete jej. 
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Nasazení a odejmutí ochranné krytky 

Ochrannou krytku lze nasadit pouze, pokud se střihací 
 nástavec nachází v poloze uložení. 

1. Nasaďte střihací nástavec v poloze uložení, jak je 
 popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“. 

2.  Nasaďte nyní ochrannou krytku 
a pevně ji stiskněte, až na 
 přístroji slyšitelně a citelně 
 zaskočí. 

  M  K odejmutí stáhněte ochrannou 
krytku směrem nahoru. 
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Použití

•  Při práci s přístrojem používejte vždy zrcadlo.

•   Zastřihovač po každém použití vyčistěte podle 
 popisu v kapitole „Čištění“. Nasaďte na přístroj 
ochranný kryt.

Zapnutí a vypnutí zastřihovače

1. Pokud je ochranná krytka nasazená, tak ji sejměte.

2.  Nasaďte střihací nástavec v poloze uložení, jak je 
 popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“. 

3.  K zapnutí přístroje posuňte vypínač směrem dopředu 
(do polohy I) a k jeho vypnutí posuňte vypínač opět 
zpět (do polohy 0).

Jakmile je přístroj zapnutý, začne kontrolka 
nepřerušovaně svítit.
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Stříhání kontur vousů, chloupků na šíji a kotlet 

1.    Zapněte zastřihovač.

2.  Střihacím nástavcem pohybujte 
po pokožce v plochém úhlu, 
směrem shora dolů, bez přitla-
čování. Přístroj neposouvejte 
zdola nahoru a neveďte jej 
bočně. 

Zastřihování obočí

Ke stříhání obočí použijte hřebenový nástavec. 
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1.  Nasaďte hřebenový nástavec 
na střihací nástavec - v závis-
losti na požadované délce 
obočí delšími nebo kratšími 
zuby dopředu. Větší otvor musí 
přitom ukazovat směrem dolů. 
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2.  Zapněte zastřihovač.

3.  Veďte hřebenový nástavec 
opatrně ve směru růstu obočí.

Čištění

POZOR na věcné škody

• Přístroj nikdy neponořujte do vody.

• Víko přihrádky na baterii musí být pevně uzavřené.

• K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé 
 prostředky ani tvrdé kartáče apod. 

Po každém použití

Po každém použití zastřihovač vyčistěte.
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1. Vypněte zastřihovač.

2.  Opláchněte ještě nasazený 
 nástavec pod teplou tekoucí 
 vodou.  

3.  Vyčištěný nástavec a příp. ruční přístroj utřete 
měkkou utěrkou. 

 4.  Pokud chcete přístroj uložit, nasaďte na něj 
ochranný kryt.Tak bude přístroj optimálně 
 chráněn. 

Čištění střihacího systému ve střihacím nástavci 

Střihací systém vyčistěte po každém třetím použití 
 zastřihovače.

1.  Vypněte zastřihovač.

2.  Sejměte střihací nástavec tak, jak je popsáno 
v  kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“. 

3.  Nyní krátce opláchněte nezakrytou hnací hřídel 
na přístroji.
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4.  Střihací nástavec se střihacím 
systémem opláchněte pod  
tekoucí vodou a nechte je úplně 
 vyschnout.

5.  Nasaďte střihací nástavec opět 
tak, jak je popsáno v kapitole 
„Upevnění a odejmutí nástavce“. 

6.  Utřete ruční přístroj popř. měkkou utěrkou. 

7.  Nasaďte na přístroj ochranný kryt.

Čištění hřebenového nástavce 

Hřebenový nástavec lehkým vyklepáním a vyfoukáním 
zbavíte chloupků či vlasů. Vlasy a chloupky můžete 
z nástavců odstranit také přiloženým čisticím  štětečkem.

Čištění ručního přístroje

  M Ruční přístroj otřete mírně navlhčeným, měkkým 
hadříkem.
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Technické parametry

Model:      601 962

Baterie:       1x LR6(AA)/1,5 V

Doba provozu (s baterií):  cca 90 minut

stupeň krytí:     IPX4

Okolní teplota:     +10 až +40 °C

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
 technických a vzhledových změn. 
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Závada / náprava

Přístroj nefunguje • Není baterie vybitá?

• Je baterie nasazena 
správně?

Motor běží neklidně • Není nástavec znečištěný?

Motor vynechává • Zaskočilo správně víko 
přihrádky na baterii?
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Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, 
jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.  
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní 
 prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností 
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí 
 vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje 
jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od 
 domovního odpadu. Informace o sběrných  místech, 

na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,  získáte  
0u obecní nebo městské správy. 

Baterie a akumulátory nepatří do domovního 
odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona 
 povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní 

nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, 
ve které se prodávají baterie. 



Číslo výrobku: 601 962


