ZASTŘIHÁVAČ VLASŮ A VOUSŮ
ZASTRIHÁVAČ VLASOV A BRADY
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BEZPEČNOST
Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně
přečtěte tento návod k použití! Dodržujte veškeré
bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození
následkem nevhodného použití.
Návod uchovejte k budoucímu použití. V případě,
že přístroj předáte třetí straně, musíte předat i
tento návod k použití.
■ Spotřebič je určen jen pro domácí použití.
■ Tento spotřebič je navržen pouze pro
zastřihování vlasů a vousů. Jakékoli jiné použití
se přísně zakazuje.
■ Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte spotřebič
ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou;
nepoužívejte jej ani mokrýma rukama.

■ Nikdy zařízení nepoužívejte, když ono samotné,

stříhací hlava nebo napájecí adaptér vykazují
známky poškození.
■ Používejte zařízení pouze s dodanými částmi a
napájecím adaptérem.
■ Pozor! Napájecí adaptér udržujte vždy suchý.
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BEZPEČNOST
■ Když spotřebič nabíjíte, nikdy nesmí přijít do
■
■
■
■

■

■
■

styku s vodou ani jinou kapalinou.
Neponořujte spotřebič celý do vody.
Po nabití vždy vytáhněte kabel ze zdířky a
odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
Nespouštějte spotřebič na zem.
Abyste zabránili poškození napájecího kabelu,
zabraňte tomu, aby se zmáčknul, ohnul nebo
dřel o ostré hrany. Napájecí kabel udržujte
mimo horké povrchy a otevřený oheň.
Nikdy neumisťujte zařízení, příslušenství nebo
napájecí adaptér na horké povrchy nebo do
jejich blízkosti.
Zkontrolujte, zda údaj napětí na štítku odpovídá
místní síti.
Skladujte spotřebič mimo dosah dětí.
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STRUČNĚ
■ Tento spotřebič mohou používat děti

starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v
případě, že mají dozor nebo jsou instruovány
ohledně bezpečného použití zařízení a budou
obeznámeny se souvisejícími nebezpečími.
Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu
dospělé osoby.
■ Nikdy neotevírejte spotřebič. Na škody
způsobené nesprávnou manipulací se
nevztahuje záruka.
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STRUČNĚ
Vážený zákazník,

Ovládání a části

gratulujeme Vám k nákupu
zastřihávače vlasů a vousů MC
3340.

Viz obrázek na straně 3.
A Stříhací hlava - nerezová
stříhací lišta
B Tlačítko zapnutí/vypnutí
C Modrý LED ukazatel nabití

Přečtěte si pozorně následující
pokyny pro uživatele, abyste si
zajistili spokojenost s kvalitním
výrobkem GRUNDIG po mnoho
následujících let.

Odpovědný přístup!
GRUNDIG se
zaměřuje na smluvně
dohodnuté sociální
pracovní podmínky s
poctivými mzdami
pro interní
zaměstnance i dodavatele.
Přikládáme také velký význam
účinnému využívání surovin s
trvalým omezováním odpadu v
řádu několika tun plastu každý
rok. Veškeré příslušenství je navíc
k dispozici nejméně 5 let.
Pro budoucnost, kdy stojí za to žít.
Ze správného důvodu. Grundig.

Příslušenství
D
E
F
G
H
I
J
K

Nastavitelný hřeben 1
Ukazatel stříhané délky
Západka hřebenu
Nastavitelný hřeben 2
Napájecí adaptér
Nabíjecí konektor
Čisticí kartáč
Olej
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STRUČNĚ
Provoz na dobíjecí baterii
Pokud používáte spotřebič se
zabudovanou niklovou baterií,
používejte na nabíjení pouze
dodaný napájecí adaptér.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené
na typovém štítku napájecího
adaptéru odpovídá vaší místní síti.
Napájecí adaptér má automatický
transformátor 100 - 240 V~, 50/60
Hz, který funguje kdekoli na světě.
Umožňuje se tím přizpůsobit
všem druhům AC napětí.
1 Stiskněte spínač Zap/Vyp B a
vypněte spotřebič.
2 Vložte napájecí konektor I
do zdířky v zařízení a zapojte
napájecí adaptér J do
zásuvky.
Poznámka
■ Drážka na napájecím konektoru
I musí lícovat se žlábkem ve
zdířce zařízení.
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– LED ukazatel nabití C se
rozsvítí modře.
– Když je zařízení zcela nabito,
LED ukazatel nabití C zhasne.
3 Vytáhněte napájecí konektor
I ze zdířky v zařízení a odpojte
napájecí adaptér H ze zásuvky.

POUŽITÍ
Provoz s napájecím
adaptérem
Zkontrolujte, zda napětí uvedené
na typovém štítku napájecího
adaptéru odpovídá vaší místní síti.
Jediný způsob, jak odpojit zařízení
od zdroje napájení, je odpojit
napájecí adaptér.
1 Zapojte napájecí konektor I
do zdířky v zařízení a napájecí
adaptér H do zásuvky.
Poznámka
■ Drážka na napájecím konektoru
I musí lícovat se žlábkem ve
zdířce zařízení.
– Zařízení je nyní připravené k
provozu.
Pozor
■ Když jste v koupelně nebo
vedle přípojky vody, používejte
zařízení pouze v režimu s
baterií, nikdy ne s napájením ze
sítě.
Poznámky
■ Stříhací délka bez systému
hřebenů je 1,5 mm.
■ Stříhání bez hřebenu je výborné
pro vzhled strniště.
■ Šířka stříhací hlavy je 40 mm.

Nastavení délky zastřihování
Nastavitelný hřeben 1 D a
hřeben 2 G umožňuje nastavení
zařízení ve 20 různých délkách:
Nastavitelný hřeben 1 D
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 5
Poloha 6
Poloha 7
Poloha 8
Poloha 9
Poloha 10

2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm

Nastavitelný hřeben 2 G
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 5
Poloha 6
Poloha 7
Poloha 8
Poloha 9
Poloha 10

22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
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POUŽITÍ
1 Posuňte nastavitelný hřeben
1 D nebo 2 G přes stříhací
hlavu A. Ujistěte se, že žlábky v
nastavitelných hřebenech jsou
dobře zapadlé do drážek na
stranách zařízení.

2 Nastavte zastřihávací délku
stlačením západky hřebenu
F dopředu nebo dozadu do
požadované polohy. Ujistěte se,
že se nastavitelný hřeben 1 D
nebo 2 G zacvaknou na své
místo.
– Ukazatel polohy E ukazuje
polohu nastavené délky.

3 Po použití sejměte nastavitelný
hřeben 1 D nebo 2 G ze
zařízení.
Zastřihávání vlasů
Zajistěte, aby vlasy byly čisté a
zcela suché.
Osobě, které budete vlasy
zastřihávat, umístěte kolem krku
a ramen ručník. Zajistěte, aby
osoba seděla tak, že budete mít
její hlavu zhruba v úrovni očí. Před
stříháním učešte vlasy tak, aby
padaly přirozeně, a vy jste mohli
vidět směr jejich růstu.
1 Nastavte délku pro zastřihávání
podle části „Příprava“.
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2 Stiskněte spínač Zap/Vyp B a
zapněte spotřebič.
– Zařízení se zapne.

POUŽITÍ
3 Umístěte stříhací hlavu A na
vlasy osoby.
4 Pohybujte stříhací hlavou A
proti směru růstu vlasů. Při
stříhání pomalými jemnými
pohyby aplikujte pouze mírný
tlak.
5 Po použití zařízení vypněte
spínačem Zap/Vyp B.
Užitečné tipy
■ Zařízení držte uvolněně a
pohodlně.
■ Postupujte vždy proti
přirozenému směru vlasů.
■ Při stříhání dělejte pauzy v
pravidelných intervalech. Vždy
můžete něco opravit, ale ne
tehdy, jakmile už byly vlasy
ustřižené.
■ Při prvním použití stříhejte
pouze malé množství vlasů. To
je jediný způsob, jak si zvyknout
na různé polohy.
■ Vlasy česejte. Hledejte pouze
příliš dlouhé vlasy a vyčesávejte
odstřižky.

2 Stiskněte spínač Zap/Vyp B a
zapněte spotřebič.
– Zařízení se zapne.
3 Umístěte zastřihávací hlavu A
na vousy.
4 Pohybujte stříhací hlavou proti
směru růstu vousů. Při stříhání
pomalými jemnými pohyby
aplikujte pouze mírný tlak.
5 Po použití zařízení vypněte
spínačem Zap/Vyp B.
Poznámky
■ Pokud se zařízení při používání
zablokuje hustými vousy,
vypněte jej. Pokud jej napájíte
ze sítě, odpojte jej ze zásuvky.
Sejměte nastavitelný hřeben
a vyčistěte stříhací hlavu
dodaným kartáčkem. Vyčistěte
zařízení podle popisu v části
„Čištění a péče“.
■ Pro zastřihávací kontury
sejměte nastavitelný hřeben 1
D nebo 2 G. Použijte zařízení
bez hřebenů (délka zastřihávání
je 1,5 mm).

Zastřihávání vousů
1 Nastavte délku pro zastřihávání
podle části „Příprava“.
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INFORMACE
Obecné informace
Spotřebič je nutno pravidelně
čistit, abyste mohli trvale využívat
jeho špičkový výkon a optimální
výsledky.

Čištění
1 Stiskněte spínač Zap/Vyp B,
abyste zařízení vypnuli a odpojte
napájecí adaptér ze zásuvky,
pokud jej napájíte ze sítě.
2 Sejměte nastavitelný hřeben
1 D nebo 2 G ze zařízení.
Vyčistěte stříhací hlavu A
dodaným čisticím kartáčkem
J.
3 Sejměte stříhací hlavu A
vytlačením stříhacích lišt ven.
Vyčistěte stříhací hlavu A a
dutinu v zařízení dodaným
čisticím kartáčkem J.

4 Vložte stříhací hlavu A do
dutiny, přičemž nejdříve
umístěte čelist, a stlačte stříhací
hlavu, dokud nezacvakne na
místo.
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Poznámky
■ Na čištění zařízení nikdy
nepoužívejte vodu nebo jiné
tekutiny. Používejte pouze
dodaný čisticí kartáček.
■ Stříhací hlavu a dva nastavitelné
hřebeny můžete opláchnout
vodou, ale musíte je neprve
sundat ze zařízení.
■ Po každém použití odstraňte
všechny zbytky vlasů.
■ Stříhací hlavu vašeho zařízení
není běžně nutné olejovat.
Pokud chcete udržet původní
stav stříhací hlavy co možná
nejdéle, vyplatí se olejovat
ji v pravidelných intervalech
(dodaným olejem K).

INFORMACE
Uskladnění
Pokud nechcete spotřebič delší
dobu používat, důkladně jej
uskladněte.
Zkontrolujte, zda je odpojen a
dokonale suchý.
Uskladněte jej na suchém,
chladném místě.
Zajistěte, aby byl spotřebič
uskladněn mimo dosah dětí.

Upozornění pro ochranu
životního prostředí
Tento výrobek byl vyroben z
kvalitních materiálů a součástí,
které je možné recyklovat a znovu
použít.
Z tohoto důvodu
nesmíte likvidovat
výrobek a instalované
dobíjecí baterie po
uplynutí jejich
životnosti v běžném domovním
odpadu. Je nezbytné je odevzdat
ve sběrném středisku k recyklaci
elektrických a elektronických
přístrojů. Na tuto skutečnost
upozorňuje následující symbol.
Tento symbol naleznete na
výrobku, v návodu k obsluze nebo
na obalu.

Informujte se o místních sběrných
místech u vaší příslušné obecní
správy.
Recyklací použitých přístrojů
významně přispíváte k ochraně
našeho životního prostředí.

Technické údaje
Tento výrobek
odpovídá evropským
směrnicím 2004/108/
ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a
2011/65/EU.
Napájení
Napájecí adaptér:
HC-11-036100EU
Vstup: 100-240 V~; 50/60 Hz, 0.5A
Výstup: 3.6 V DC 1000 mA
Baterie: Niklové Ni-MH
1L0+

Design a technické údaje
podléhají změně bez oznámení.
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SLOVENSKY 3

BEZPEČNOSŤ
Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne
prečítajte tento návod na obsluhu! Dodržiavajte
všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k
poškodeniu následkom nevhodného použitia.
Návod uchovajte pre budúce použitie. V prípade,
že prístroj odovzdáte tretej strane, musíte
odovzdať aj tento návod na obsluhu.
■ Spotrebič je určený len pre domáce použitie.
■ Tento spotrebič je navrhnutý len na strihanie
vlasov a brady. Akékoľvek iné použitie je prísne
zakázané.
■ Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič
vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou;
nepoužívajte ho ani mokrými rukami.

■ Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak spotrebič,

strihacia hlava alebo napájací adaptér vykazujú
známky poškodenia.
■ Spotrebič používajte len s dodanými časťami a
napájacím adaptérom.
■ Pozor! Napájací adaptér udržiavajte vždy suchý.
4 SLOVENSKY

BEZPEČNOSŤ
■ Keď spotrebič nabíjate, nikdy nesmie prísť do
■
■
■
■

■

■
■

styku s vodou ani inou kvapalinou.
Neponárajte spotrebič celý do vody.
Po nabití vždy vytiahnite kábel z konektora a
odpojte napájací adaptér zo zásuvky.
Nepúšťajte spotrebič na zem.
Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla,
zabráňte tomu, aby sa stlačil, ohol alebo odieral
o ostré hrany. Napájací kábel udržiavajte mimo
horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
Nikdy neumiestňujte spotrebič, príslušenstvo
alebo napájací adaptér na horúce povrchy alebo
do ich blízkosti.
Skontrolujte, či údaj napätia na štítku
zodpovedá miestnej sieti.
Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
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STRUČNE
■ Tento spotrebič môžu používať deti

staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo bez dostatku skúseností
a znalostí v prípade, že majú dozor alebo sú
inštruovaní ohľadom bezpečného použitia
spotrebiča a budú oboznámení so súvisiacim
nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmie byť
vykonávaná deťmi bez dohľadu dospelej osoby.
■ Spotrebič nikdy neotvárajte. Na škody
spôsobené nesprávnou manipuláciou sa
nevzťahuje záruka.
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STRUČNE
Vážený zákazník,

Ovládanie a časti

gratulujeme Vám k zakúpeniu
zastrihávača vlasov a brady MC
3340.

Pozrite si obrázok na strane 3.
A Strihacia hlava nehrdzavejúca strihacia lišta
B Tlačidlo zapnutia/vypnutia
C Modrý LED indikátor nabitia

Pozorne si prečítajte nasledujúce
pokyny pre používateľa, aby ste
si zaistili spokojnosť s kvalitným
výrobkom GRUNDIG mnoho
nasledujúcich rokov.

Zodpovedný prístup!
GRUNDIG sa
zameriava na
zmluvne dohodnuté
sociálne pracovné
podmienky s
poctivými mzdami
pre interných zamestnancov aj
dodávateľov. Kladieme taktiež
veľký význam účinnému
využívaniu surovín s trvalým
obmedzovaním odpadu v
množstve niekoľkých ton plastu
každý rok. Všetko príslušenstvo je
navyše k dispozícii najmenej 5
rokov.
Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť.
Zo správneho dôvodu. Grundig.

Príslušenstvo
D
E
F
G
H
I
J
K

Nastaviteľný hrebeň 1
Ukazovateľ strihanej dĺžky
Západka hrebeňa
Nastaviteľný hrebeň 2
Napájací adaptér
Nabíjací konektor
Čistiaca kefka
Olej
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STRUČNE
Prevádzka na dobíjacej
batérii
Ak používate spotrebič so
zabudovanou niklovou batériou,
na nabíjanie používajte len
dodaný napájací adaptér.
Skontrolujte, či napätie uvedené
na typovom štítku napájacieho
adaptéra zodpovedá vašej
miestnej sieti.
Napájací adaptér má automatický
transformátor 100 - 240 V~, 50/60
Hz, ktorý funguje kdekoľvek
na svete. Umožňuje sa tým
prispôsobiť všetkým druhom AC
napätia.
1 Stlačte spínač Zap/Vyp B a
vypnite spotrebič.
2 Vložte napájací konektor I
do konektora v zariadení a
pripojte napájací adaptér J do
zásuvky.
Poznámka
■ Drážka na napájacom
konektore I musí lícovať
so žliabkom v konektore
zariadenia.
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– LED indikátor nabitia C sa
rozsvieti modrou farbou.
– Keď je spotrebič úplne nabitý,
LED indikátor nabitia C
zhasne.
3 Vytiahnite napájací konektor
I z konektora v zariadení a
odpojte napájací adaptér H zo
zásuvky.

POUŽITIE
Prevádzka s napájacím
adaptérom
Skontrolujte, či napätie uvedené
na typovom štítku napájacieho
adaptéra zodpovedá vašej
miestnej sieti.
Jediný spôsob odpojenia
zariadenia od zdroja napájania, je
odpojiť napájací adaptér.
1 Pripojte napájací konektor I
do konektora v zariadení a
napájací adaptér H do zásuvky.
Poznámka
■ Drážka na napájacom konektore
I musí lícovať so žliabkom v
konektore zariadenia.
– Zariadenie je teraz pripravené
na používanie.
Pozor
■ Ak ste v kúpeľni alebo vedľa
prípojky vody, používajte
zariadenie len v režime s
batériou, nikdy nie s napájaním
zo siete.
Poznámky
■ Dĺžka strihu bez systému
hrebeňov je 1,5 mm.
■ Strihanie bez hrebeňa je
výborné pre vzhľad strniska.
■ Šírka strihacej hlavy je 40 mm.

Nastavenie dĺžky strihania
Nastaviteľný hrebeň 1 D a
hrebeň 2 G umožňuje nastavenie
zariadenia v 20 rôznych dĺžkach:
Nastaviteľný hrebeň 1 D
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 5
Poloha 6
Poloha 7
Poloha 8
Poloha 9
Poloha 10

2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm

Nastaviteľný hrebeň 2 G
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 5
Poloha 6
Poloha 7
Poloha 8
Poloha 9
Poloha 10

22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
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POUŽITIE
1 Posuňte nastaviteľný hrebeň
1 D alebo 2 G po strihacej
hlave A. Uistite sa, či sú žliabky
v nastaviteľných hrebeňoch
dobre zapadnuté do drážok na
bokoch zariadenia.

2 Nastavte dĺžku strihania
stlačením západky hrebeňa
F dopredu alebo dozadu do
požadovanej polohy. Uistite
sa, či je nastaviteľný hrebeň 1
D alebo 2 G zacvaknutý na
svojom mieste.
– Ukazovateľ polohy E ukazuje
polohu nastavenej dĺžky.

3 Po použití zložte nastaviteľný
hrebeň 1 D alebo 2 G zo
zariadenia.
Zastrihávanie vlasov
Zaistite, aby boli vlasy čisté a
úplne suché.
Osobe, ktorú budete strihať,
umiestnite okolo krku a pliec
ručník. Zaistite, aby osoba
sedela tak, že budete mať jej
hlavu zhruba v úrovni očí. Pred
strihaním učešte vlasy tak, aby
padali prirodzene a vy ste mohli
vidieť smer ich rastu.
1 Nastavte dĺžku pre strihanie
podľa časti „Príprava“.
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2 Stlačte spínač Zap/Vyp B a
zapnite zariadenie.
– Zariadenie sa zapne.

POUŽITIE
3 Umiestnite strihaciu hlavu A
na vlasy osoby.
4 Pohybujte strihacou hlavou
A proti smeru rastu vlasov.
Pri strihaní pomalými jemnými
pohybmi aplikujte len mierny
tlak.
5 Po použití, vypnite zariadenie
spínačom Zap/Vyp B.
Užitočné tipy
■ Zariadenie držte uvoľnene a
pohodlne.
■ Postupujte vždy proti
prirodzenému smeru vlasov.
■ Pri strihaní robte prestávky
v pravidelných intervaloch.
Vždy môžete niečo opraviť,
ale nie vtedy, ak už boli vlasy
odstrihnuté.
■ Pri prvom použití strihajte len
malé množstvo vlasov. To je
jediný spôsob, ako si zvyknete
na rôzne polohy.
■ Hľadajte len veľmi dlhé vlasy a
vyčesávajte odstrižky.
Zastrihávanie brady

2 Stlačte spínač Zap/Vyp B a
zapnite zariadenie.
– Zariadenie sa zapne.
3 Umiestnite strihaciu hlavu A
na bradu.
4 Pohybujte strihacou hlavou
proti smeru rastu chĺpkov. Pri
strihaní pomalými jemnými
pohybmi aplikujte len mierny
tlak.
5 Po použití, vypnite zariadenie
spínačom Zap/Vyp B.
Poznámky
■ Ak sa zariadenie pri používaní
zablokuje hustými chĺpkami,
vypnite ho. Ak ho napájate zo
siete, odpojte ho zo zásuvky.
Zložte nastaviteľný hrebeň
a vyčistite strihaciu hlavu
dodanou kefkou. Zariadenie
vyčistite podľa popisu v časti
„Čistenie a údržba“.
■ Na zastrihávanie kontúry zložte
nastaviteľný hrebeň 1 D alebo
2 G. Použite zariadenie bez
hrebeňov (dĺžka zastrihávania je
1,5 mm).

1 Nastavte dĺžku pre zastrihávanie
podľa časti „Príprava“.
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INFORMÁCIE
Všeobecné informácie
Spotrebič je potrebné pravidelne
čistiť, aby ste mohli trvalo využívať
jeho špičkový výkon a optimálne
výsledky.

Čistenie
1 Stlačte spínač Zap/Vyp B, aby
ste zariadenie vypli a odpojte
napájací adaptér zo zásuvky, ak
ho napájate zo siete.
2 Zložte nastaviteľný hrebeň 1
D alebo 2 G zo zariadenia.
Vyčistite strihaciu hlavu A
dodanou čistiacou kefkou J.
3 Zložte strihaciu hlavu A
vytlačením strihacích líšt von.
Vyčistite strihaciu hlavu A a
dutinu v zariadení dodanou
čistiacou kefkou J.

4 Vložte strihaciu hlavu A
do dutiny, pričom najskôr
umiestnite čeľusť a stlačte
strihaciu hlavu, pokiaľ
nezacvakne na miesto.
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Poznámky
■ Na čistenie zariadenia nikdy
nepoužívajte vodu alebo iné
tekutiny. Používajte len dodanú
čistiacu kefku.
■ Strihaciu hlavu a dva
nastaviteľné hrebene môžete
opláchnuť vodou, ale musíte ich
najskôr zložiť zo zariadenia.
■ Po každom použití odstráňte
všetky zvyšky vlasov.
■ Strihaciu hlavu vášho zariadenia
nie je bežne potrebné olejovať.
Ak chcete udržať pôvodný stav
strihacej hlavy podľa možností
čo najdlhšie, oplatí sa olejovať
ju v pravidelných intervaloch
(dodaným olejom K).

INFORMÁCIE
Uskladnenie
Ak nechcete spotrebič dlhší čas
používať, dôkladne ho uskladnite.
Skontrolujte, či je odpojený a
dokonale suchý.
Uskladnite ho na suchom,
chladnom mieste.
Zaistite, aby bol spotrebič
uskladnený mimo dosahu detí.

Upozornenie pre ochranu
životného prostredia
Tento výrobok bol vyrobený z
kvalitných materiálov a častí, ktoré
je možné recyklovať a opäť použiť.
Z tohto dôvodu
nesmiete likvidovať
výrobok a inštalované
dobíjacie batérie po
uplynutí ich životnosti
v bežnom komunálnom odpade.
Je potrebné ich odovzdať v
zbernom stredisku na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení. Na túto skutočnosť
upozorňuje nasledujúci symbol.
Tento symbol nájdete na výrobku,
v návode na obsluhu alebo na
obale.

Informujte sa o miestnych
zberných miestach na vašej
príslušnej miestnej samospráve.
Recykláciou použitých zariadení
významne prispievate k ochrane
nášho životného prostredia.

Technické údaje
Tento výrobok
zodpovedá európskym
smerniciam 2004/108/
ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a
2011/65/EÚ.
Napájanie
Napájací adaptér:
HC-11-036100EU
Vstup: 100-240 V~; 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup: 3,6 V DC 1000 mA
Batérie: Niklové Ni-MH
1L0+

Dizajn a technické údaje
podliehajú zmene bez oznámenia.
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