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Elektrický holicí strojek



Vážení zákazníci,

díky čtyřem nástavcům je tento nový  
elektrický holicí strojek mnohostranně  
použitelný.

Jeho kompaktní rozměry a praktický úložný 
sáček z něj činí ideálního společníka na ces-
tování.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho 
sloužit k Vaší 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 předá
vání výrobku s ním současně předejte i tento 
návod.

Účel použití

Přístroj je určen k zastřihování obočí  
a chloupků v obličeji a na jiných místech těla.  
Není určen k holení velkých ploch.  
Není určen ke zkracování zvířecích nebo  
umělých chlupů a vlasů.

Je koncipován pro soukromé použití a není 
vhodný ke komerčním účelům.



5

NEBEZPEČÍ pro děti

• Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, 
které jej na základě svých fyzických, smys
lových či duševních schopností nebo kvůli  
nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou 
schopny používat bezpečně. Děti musí být 
pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si 
 ne budou s přístrojem hrát. 

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

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

• Do ucha nebo nosu zavádějte jen zastřihovač 
nosních chloupků a to ne hlouběji než 0,5 cm, 
protože by mohlo dojít k poranění bubínku 
nebo nosní sliznice.

• Při použití nástavců vyvíjejte pouze malý 
tlak. Jinak u vibrujících čepelí hrozí nebez
pečí poranění. 

•  U citlivé pokožky může při holení dojít k  
jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém 
kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše po
kožka reagovat. Pokud se pravidelně holíte 
poprvé, musí si na to Vaše pokožka nejprve 
zvyknout. To při denním používání trvá  
zpravidla 2–3 týdny.

• Pokud jsou přístroj, nástavec nebo nástrčný 
hřebínek poškozené, nesmí se přístroj již dále 
používat. Používejte pouze originální příslu
šenství.
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• Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, 
vhazovat do ohně ani zkratovat.

• Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kon
taktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. 
Případně zasažená místa omyjte vodou a ne
prodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

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

• Kontakty baterie a přístroje před vložením 
baterie do přístroje v případě potřeby očistě
te. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Nikdy neponořujte celý přístroj do vody. 

• 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.
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• Neotvírejte přístroj (s výjimkou vložení/ 
výměny baterie). Případné opravy přístroje 
nechávejte provádět v odborném servisu.  
Neodbornými opravami se uživatel vystavuje 
rizikům.
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Přehled (rozsah dodávky)

ochranná krytka

ruční jednotka

víko přihrádky na baterii

přihrádka na baterii

Není zobrazeno: 
úložné pouzdro

vypínač

čisticí štěteček
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zastřihovač  
nosních chloupků

zastřihovač chloupků  
v obličeji

nástrčný hřebínek

zastřihovač obočí

bikini zastřihovač

Nástavce

ochranná krytka
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Vložení baterie

1. Otočte víko přihrádky na baterii 
značkou  proti směru hodinových 
ručiček na  a sejměte jej.

 

2. Vložte baterii tak, jak je vyobrazeno  
v přihrádce na baterii.

3. Víko přihrádky na baterii znovu 
nasaďte tak, aby označení směřo
valo  na , a otočte jej ve směru 
hodinových ručiček na .

Baterii je nutné vyměnit, když se sníží 
hlučnost elektrického holicího strojku.
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Použití

 •  Při používání přístroje na obličeji  
si vždy vezměte na pomoc zrcátko.

   •  Pokud strojek nepoužíváte, vždy 
 nasaďte ochrannou krytku na zastřiho
vač obočí, resp. přístroj.  
Ochrannou krytku lze na přístroj 
 nasadit pouze tehdy, pokud je na  
něm upevněn zastřihovač chloupků 
v obličeji nebo na něm není žádný 
 nástavec.

   •  Po každém použití přístroj očistěte 
podle pokynů v kapitole „Čištění“. 

Upevnění a odejmutí nástavce

  M Pokud je ochranná krytka nasazená,  
sejměte ji.

Nástavce se upevňují pomocí bajonetového 
uzávěru.

  M Chceteli sejmout nástavec, otočte jím  
proti směru hodinových ručiček a sejměte 
jej.
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  M  Pro upevnění nástavce jej  
na saďte levým označením  
na vrub na ruční jednotce a  
otočte jej ve směru hodinových 
ručiček, dokud pravé označení  
nebude směřovat na vrub na 
ruční jednotce.

Zapnutí a vypnutí

  M Pro zapnutí přístroje posuňte 
vypínač směrem nahoru. 
 
 
 

  M Pro vypnutí přístroje posuňte vypínač  
směrem dolů.

Použití zastřihovače obočí

1. Nasaďte zastřihovač obočí na ruční  
jednotku.

2. Přístroj zapněte.
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3. Pohybujte nástavcem ve 
směru i proti směru růstu 
chloupků podél kontur obočí. 
Pečlivě vyholte obočí do  
tvaru. 
 

Použití zastřihovače chloupků v obličeji

1. Nasaďte zastřihovač chloupků v obličeji  
na ruční jednotku.

2. Přístroj zapněte.

3.  Opatrně pohybujte  
nástavcem po pokožce 
tak, jak je uvedeno na  
obrázku, proti směru  
růstu chloupků.  
Druhou rukou případně 
kůži napínejte a přístro
jem pohybujte kolmo  
k pokožce, kterou holíte.
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 Stejným způsobem můžete pomocí 
přístroje vyholit i vlasy na šíji nebo  
odstranit nežádoucí chloupky z jiných 
míst na těle.

Použití zastřihovače nosních chloupků

 Zastřihovačem nosních chloupků můžete 
střihat i chloupky v uších.

1. Nasaďte zastřihovač nosních chloupků 
na ruční jednotku.

2. Přístroj zapněte.

Zastřihování nosních chloupků

  M Opatrně přiveďte násta
vec do přední části nosní 
dírky a opatrnými, kruho
vými pohyby zastřihovače 
odstraňte nosní chloupky.
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Zastřihávání ušních chloupků

  M Opatrně zajeďte nástav
cem do vnějších ušních 
partií a opatrně jím pohy
bujte podél ušních partií 
s chloupky. 

Použití bikini zastřihovače

 Bikini zastřihovač můžete používat  
s hřebenovým nástavcem nebo bez něj.

Použijte bikini zastřihovač ...

...  s hřebenovým nástavcem v oblasti bikin,  
pokud chcete chloupky zkrátit. 

 ... bez hřebenového nástavce, když si chcete 
vyholit oblast bikin nebo partie těla mimo  
oblast bikin, např. ramena, šíji atd.

  M   Pokud chcete použít hřebenový 
nástavec, nasaďte jej na bikini 
zastřihovač a opatrně jej zatlač
te směrem dolů, dokud slyšitelně 
a citelně nezacvakne.
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  M Pokud jej chcete vyjmout, 
opatrně jej vytáhěte směrem  
nahoru. 

1. Nasaďte bikini zastřihovač na ruční  
jednotku.

2. Přístroj zapněte.

Holení ochlupení těla

  M  Nasaďte nástavec bikini 
zastřihovače v plochém 
úhlu na kůži a pomalu jej 
veďte proti směru růstu 
chloupků. Volnou rukou  
v případě potřeby napí
nejte kůži. 
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Zkracování ochlupení těla

1. Nasaďte hřebenový nástavec.

2. Nasaďte hřebenový nástavec v plochém 
úhlu na kůži a pomalu jej veďte proti směru 
růstu chloupků. Volnou rukou v případě  
potřeby napínejte kůži.

Čištění

POZOR na věcné škody

• Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.

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

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

Po každém použití ihned očistěte nástavce  
a nástrčný hřebínek. 

1. Sejměte nástavec z ruční jednotky.

2. V případě potřeby odstraňte nástrčný  
hřebínek.
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3. Opatrně vyklepejte nástrčný hřebínek  
a vyčistěte nástavec a nástrčný hřebínek 
přiloženým čisticím štětečkem. 

V žádném případě nečistěte přístroj pod 
tekoucí vodou, protože by se do pouzdra  
mohla dostat voda.

Nástavce a nástrčný hřebínek můžete však  
v případě potřeby také opláchnout pod tekoucí 
vodou.

  M Potom nechte nástavce a nástrčný  
hřebínek před opětovným použitím úplně 
uschnout.

  M Po použití a vyčištění nasaďte ochranné 
krytky.



20

Čištění zastřihovače chloupků v obličeji

1.  Vyjměte zastřihovač chloupků 
v obličeji a opláchněte jej 
pod tekoucí vodou. Poté jej  
nechte dobře uschnout. 
 
 

2. V případě potřeby vykartáčujte vnitřek 
pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.

3. Poté zastřihovač chloupků v obličeji znovu 
nasaďte.

Otevření a zavření zastřihovače obočí 
za účelem čištění

1.  

lamela

Stáhněte lamelu dolů. 
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2. 

pouzdro

zastřihovací 
hřeben 

aretační výstupek Pouzdro se zastřihovacím 
hřebenem stáhněte dolů. 
 
 
 
 
 

3. Obě části opláchněte pod tekoucí vodou  
a poté je nechte dobře uschnout.

4. V případě potřeby vykartáčujte vnitřek 
pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.

5. Pouzdro znovu nasaďte. Přitom dbejte 
na to, aby aretační výstupek zapadl do  
otvoru v horní části pouzdra.

6. Lamelu posuňte směrem nahoru.  
Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
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Technické parametry

Model:     394 171

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

Doba trvání provozu: 60 min.

Okolní teplota:   +10 až +40 °C

Made exclusively for: 

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje
me právo technických a vzhledových změn.
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Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je 
součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatel
ných 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 bez
platně přijímají staré přístroje, získáte u 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 speci
alizované prodejně, ve které se prodávají  
baterie.



Číslo výrobku: 394 171


