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BEZPEČNOST

Při používání přístroje dodržujte následující 
pokyny:
■ Dodržujte pokyny, uvedené v tomto návodu k 

obsluze a návod k obsluze pečlivě uschovejte, 
tím zabráníte vzniku škod a rizik vyplývajících z 
nesprávného použití.

■ Přístroj s připojeným síťovým adaptérem nikdy 
nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s 
vodou nebo s mokrýma rukama.

■ Během nabíjení přístroje nebo při jeho použití 
s připojeným síťovým adaptérem nesmí v 
žádném případě dojít k jeho kontaktu s vodou 
nebo jinými kapalinami. Již pouhá blízkost vody 
představuje v takovémto případě riziko.

■ Po nabití vždy odpojte síťový adaptér ze 
zásuvky.

■ Pozor! Uchovávejte síťový adaptér vždy v suchu.
■ Nenabíjejte přístroj v koupelně.
■ Přístroj nesmíte používat, pokud je síťový 

adaptér připojený k elektrické síti.
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BEZPEČNOST

■ Dbejte, aby byly součásti příslušenství vždy 
upevněny tak, aby nemohly padnout do vody.

■ Přístroj nesmíte zcela ponořit do vody.
■ Přístroj smí přijít do kontaktu s vodou pouze po 

odpojení síťového adaptéru a po jeho úplném 
odpojení od síťové zásuvky.

■ Chraňte přístroj před pádem.
■ Chraňte přístroj před dětmi.
■ Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá 
neodbornými zásahy.

■ 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.
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STRUČNÝ PŘEHLED

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si koupili náš 
profesionální zastřihovač vlasů MC 
9542.

Žádáme vás, abyste si pozorně 
přečetli následující informace o 
tomto přístroji. Jejich dodržováním 
uchováte váš nový kvalitní výrobek 
od firmy Grundig po dlouhá léta v 
dobrém stavu!

Zodpovědný, dlouhodobě 
udržitelný přístup!

GRUNDIG se zaměřuje na 
sociální pracovní 
podmínky s uspokojivými 
mzdami, na efektivní 

využívání surových materiálů s 
průběžnou redukcí mnoha tun 
plastových odpadů každý rok – a na 
dostupnost veškerého příslušenství 
po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. 
Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládací prvky

Viz informace na obrázku na straně 
3 a 4.

A Keramické ostří zastřihovacího 
nástavce

B Ocelové ostří zastřihovacího 
nástavce

C Boční čepy k nasazení 
hřebenových nástavců

D Nabíječka

E Zdířka pro připojení přívodního 
kabelu síťového adaptéru (zadní 
strana nabíječky)

F Zdířka k připojení kabelu 
síťového adaptéru nebo k 
napojení na nabíječku

G Červený ukazatel stavu baterií. 
Pokud jsou baterie vybité, bliká

H Zelené ukazatele stavu baterií 
(kapacita baterií 20 až 100 %)

I Spínač k zapnutí a vypnutí 
přístroje
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STRUČNÝ PŘEHLED

Příslušenství

1 Sedm hřebenových nástavců 
pro různé délky

7 zastřižení (2 až 20 mm)

8 Nástavec k prostříhání vlasů

 Síťový adaptér

 Hřeben

 Čisticí kartáček

 Olej

 Obal přístroje
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NAPÁJENÍ PROUDEM

■ Nabitý přístroj je schopen 
provozu po dobu cca. 45 minut. 
Nedoporučujeme nabíjení baterií 
po každém použití a především, 
pokud nebyl přístroj používán 
déle než 45 minut. Nabíjejte 
baterie příležitostně až po jejich 
úplném vybití. Tím zvyšujete 
jejich životnost. Vyvarujte se 
každodenního nabíjení.

■ Zelené ukazatele stavu informují 
o aktuální kapacitě baterie. Pokud 
je kapacita baterie např. 40 %, 
svítí zelené ukazatele 20 a 40. 
Pokud jsou baterie zcela vybité, 
bliká červený ukazatel stavu.

Nabíjení pomocí nabíječky

1 Zapojte do zdířky F přístroje 
konektor nabíječky.

2 Připojte kabel síťového adaptéru 
do zdířky nabíječky.

3 Připojte zástrčku síťového 
adaptéru do zásuvky.

Pozor
■ Přístroj a nabíječka musí být před 

nabíjením zcela suché.

Použití s dobíjecími bateriemi

Při použití přístroje s instalovanou 
nikl-metal hydridovou baterií (NiMH) 
používejte jako nabíječku síťový 
adaptér, který je součástí dodávky.

1 Připojte kabel síťového adaptéru 
do zdířky F a zástrčku síťového 
adaptéru do zásuvky.
– Kontrolka G svítí červeně.
– Zelené ukazatele stavu informují 

o postupu nabíjení. Dokud není 
dosaženo příslušné kapacity (20, 
40, 60, 80 a 100 %) jednotlivé 
ukazatele blikají, po dosažení 
kapacity svítí.

– Jakmile je nabíjení dokončeno, 
svítí všechny ukazatele stavu 
zeleně.

Upozornění
■ Před prvním použitím nebo 

pokud baterie nebudete delší 
dobu používat, nechejte přístroj 
nejprve zcela nabít (24 hodin).

■ Doba nabíjení po prvním nabití 
baterie trvá po vypnutí přístroje 
cca 12 hodin. Pokud přístroj 
během nabíjení zapnete, nabíjení 
bude ukončeno.

■ Okolní teplota se musí pohybovat 
v rozmezí 5 °C až 40 °C.
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NAPÁJENÍ PROUDEM

Použití síťového napájení (se 
síťovým adaptérem)

Zkontrolujte, zda se síťové napětí 
uvedené na typovém štítku síťového 
adaptéru shoduje s místním síťovým 
napětím. Síťový adaptér je od 
sítě odpojen až vytažením síťové 
zástrčky.

1 Připojte kabel síťového adaptéru 
do zdířky F.

2 Připojte zástrčku síťového 
adaptéru do zásuvky.
–  Instalované baterie budou 

odpojeny.

Pozor
■ V koupelně nebo v blízkosti 

umyvadel a vody smíte přístroj 
používat pouze v režimu napájení 
z baterie, nikdy ne v režimu 
napájení ze sítě.
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POUŽITÍ

Zvláštnosti výrobku

Přístroj je vybaven zastřihovacím
nástavcem z keramiky a oceli (A 
a B).

Výrobek zaručuje mimořádně 
precizní zastřižení vlasů a 
nevyžaduje údržbu.

Zastřihovač vlasů je určen k 
zasřihování suchých nebo mokrých 
vlasů.

Stříhání vlasů

1 Nasaďte hřebenový nástavec 
1 až 7 pro příslušnou délkou 
střihu (viz tabulka na straně 7).

2 Nasazení nástavce provedete 
pomocí bočních spon 
hřebenového nástavce a jejich 
zajištěním za výstupky vlevo 
a vpravo na přístroji. Nejprve 
nasuňte levou sponu přes levý 
výstupek, potom pravou sponu 
přes pravý výstupek. Přitom 
dbejte, aby první zafixovaná 
pojistka nesklouzla z výstupku.

C

3 Položte kolem krku a ramen 
stříhané osoby ručník. Posaďte 
stříhanou osobu tak, aby její hlava 
byla přibližně ve výši vašich očí. 
Před zastřižením vlasy učešte tak, 
aby volně spadaly a aby byl znát 
přirozený směr růstu.

4 Přístroj zapněte spínačem I a 
začněte stříhat vlasy.

5 Po ukončení práce přístroj opět 
vypněte spínačem I.

6 Sundejte hřebenový nástavec.
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POUŽITÍ

Hřebenové nástavce a délka 
střihu

Nástavec #1
Nástavec #2
Nástavec #3
Nástavec #4
Nástavec #5
Nástavec #6
Nástavec #7
Nástavec #8*

2 mm
3 mm
6 mm
9 mm
12 mm
16 mm
20 mm

* slouží k prostříhání vlasů.

Upozornění
■ Uvedená délka střihu znamená 

délku vlasů po zastřižení. Všechny 
zde uvedené rozměry jsou 
přibližné.

■ Při použití tohoto výrobku bez 
hřebenového nástavce dosáhnete 
délky zastřižení 1,5 mm.

Pozor
■ Bez síťového adaptéru můžete 

nabitý přístroj použít i na stříhání 
mokrých vlasů v koupelně. Nikdy 
nemáčejte přístroj ve vodě. 
Nabíječka, síťový adaptér a kabel 
nesmí nikdy přijít do styku s 
vodou.

Užitečné informace

■ Držte přístroj volně a pohodlně.
■ Stříhejte vždy proti přirozenému 

růstu vlasů.
■ Stříhání přerušujte v krátkých 

vzdálenostech. Střih můžete 
později upravit, odstřižené vlasy 
již ovšem nenahradíte.

■ Při prvním použití začněte stříhat 
vlasy delší. Jen tak si zvyknete na 
možnosti nastavení délky střihu.

■ Hřebenovým nástavcem 
nepohybujte ve vlasech násilím. 
Nechejte se jím vést.

■ Vlasy opakovaně česejte. Přitom 
zkontrolujte, kde jsou vlasy 
ještě příliš dlouhé a odstraňte 
ostříhané vlasy.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržba

1 Vypněte přístroj a případně 
vytáhněte síťový adaptér ze 
zásuvky.

2 Sundejte hřebenový nástavec.

3 Očistěte kryt, zastřihovací a 
hřebenový nástavec měkkým 
vodou navlhčeným hadříkem 
nebo přiloženým kartáčkem.

Pozor
■ Zastřihovací nástavec a přístroj 

můžete omýt i pod tekoucí 
vodou. Nikdy však do vody 
nemáčejte celý přístroj.

4 Před dalším použitím 
zkontrolujte, zda byly všechny 
součásti pečlivě vysušeny 
měkkým hadříkem.

5 Nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky.

6 Opět nasaďte hřebenový 
nástavec.

Upozornění
■ Po každém použití odstraňte 

zbytky vlasů.
■ Za běžných okolností nemusíte 

zastřihovací nástavec olejovat. 
Pokud chcete delší dobu zachovat 
dobrý stav zastřihovacích 
nástavců, vyplatí se nástavec 
v pravidelných časových 
intervalech ošetřit olejem.

Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu 
používat, pečlivě jej uschovejte.

1 Zkontrolujte, zda je přístroj 
vypnutý a zcela suchý.

2 Uschovejte součásti do 
originálního obalu a uložte je na 
suchém a chladném místě.

3 Uschovejte přístroj mimo dosah 
dětí.
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INFORMACE

Upozornění pro ochranu 
životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z 
kvalitních dílů a materiálů, které lze 
použít opakovaně a recyklovat.

Zařízení využívá mokrou & suchou 
technologii, která chrání vnitřní 
elektrické části a baterie před 
tekutinami.

Proto nevyjímejte baterie, toto 
provede na konci životnosti přístroje 
náš recyklační spolupracovník.

Nevyhazujte výrobek s 
běžným domovním 
odpadem na konci jeho 
životnosti. Odneste jej 
na sběrné místo k 

recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Toto je 
vyznačeno tímto symbolem na 
výrobku, v návodu k použití i na 
obalu.

Na místním úřadě se dozvíte 
informace o nejbližším sběrném 
místě.

Pomáhejte ochraně životního 
prostředí pomocí recyklace 
použitých výrobků.

Záruka

Záruka se nevztahuje na zastřihávací 
nástavec a na drobné vady, které 
snižují hodnotu nebo použitelnost 
přístroje pouze zanedbatelnou 
měrou. Záruka propadá, pokud je 
přístroj poškozen, byl otevřen nebo 
pokud nebyl správně používán.

Technické parametry

Tento výrobek odpovídá 
evropským směrnicím 
2004/108/ES, 2006/95/ES, 

2009/125/ES a 2011/65/EU.

Napájení

Baterie: Nikl-metal hydridové 
(NiMH)

Síťový adaptér:
100 – 240 Vų, 50/60 Hz , 190 mA 3,4 
V DC 1000 mA

Technické změny a změny designu 
vyhrazeny!
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BEZPEČNOSŤ

Počas používania prístroja dodržiavajte 
nasledujúce pokyny:
■ Dodržiavajte pokyny, uvedené v tomto návode 

na obsluhu a návod na obsluhu dôkladne 
uschovajte, tým zabránite vzniku škôd a rizík 
vyplývajúcich z nesprávneho použitia.

■ Prístroj s pripojeným sieťovým adaptérom nikdy 
nepoužívajte vo vani, sprche, nad umývadlom s 
vodou alebo s mokrými rukami.

■ Počas nabíjania prístroja alebo pri jeho použití 
s pripojeným sieťovým adaptérom nesmie v 
žiadnom prípade dôjsť k jeho kontaktu s vodou 
alebo inými kvapalinami. Už iba blízkosť vody 
predstavuje v takomto prípade riziko.

■ Po nabití vždy odpojte sieťový adaptér zo 
zásuvky.

■ Pozor! Uchovávajte sieťový adaptér vždy v suchu.
■ Nenabíjajte prístroj v kúpeľni.
■ Prístroj nesmiete používať, pokiaľ je sieťový 

adaptér pripojený k elektrickej sieti.
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BEZPEČNOSŤ

■ Dbajte, aby bolo súčasti príslušenstva vždy 
pripevnené tak, aby nemohli spadnúť do vody.

■ Prístroj nesmiete úplne ponoriť do vody.
■ Prístroj môže prísť do kontaktu s vodou len po 

odpojení sieťového adaptéra a po jeho úplnom 
odpojení od sieťovej zásuvky.

■ Chráňte prístroj pred pádom.
■ Chráňte prístroj pred deťmi.
■ Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvoriť. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté 
neodbornými zásahmi.

■ Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo bez dostatku skúseností a vedomostí 
v prípade, že majú dozor alebo sú poučené 
ohľadom bezpečného použitia prístroja a budú 
oboznámené so súvisiacimi nebezpečenstvami. 
Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a 
údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez 
dozoru dospelej osoby.
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SKRÁTENÝ PREHĽAD

Vážení zákazníci,

sme radi, že ste si zakúpili náš 
profesionálny zastrihávač vlasov MC 
9542.

Žiadame vás, aby ste si pozorne 
prečítali nasledujúce informácie o 
tomto prístroji. Ich dodržiavaním 
uchováte váš nový kvalitný výrobok 
od firmy Grundig počas niekoľkých 
rokov v dobrom stave!

Zodpovedný, dlhodobo 
udržateľný prístup!

GRUNDIG sa zameriava na 
sociálne pracovné 
podmienky s 
uspokojivými mzdami, na 

efektívne využívanie surových 
materiálov s priebežnou redukciou 
množstva ton plastových odpadov 
každý rok – a na dostupnosť 
všetkého príslušenstva počas 
najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo 
správneho dôvodu. Grundig.

Ovládacie prvky

Viď informácie na obrázku na strane 
3 a 4.

A Keramické ostrie 
zastrihávacieho nástavca

B Oceľové ostrie zastrihávacieho 
nástavca

C Bočné čapy pre nasadenie 
hrebeňových nástavcov

D Nabíjačka

E Zdierka na pripojenie 
prívodného kábla sieťového 
adaptéra (zadná strana 
nabíjačky)

F Zdierka na pripojenie kábla 
sieťového adaptéra alebo na 
pripojenie na nabíjačku

G Červený ukazovateľ stavu 
batérií. Pokiaľ sú batérie vybité, 
bliká

H Zelené ukazovatele stavu batérií 
(kapacita batérií 20 až 100 %)

I Spínač pre zapnutie a vypnutie 
prístroja
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SKRÁTENÝ PREHĽAD

Príslušenstvo

1 Sedem hrebeňových nástavcov 
pre rôzne dĺžky

7 zastrihnutia (2 až 20 mm)

8 Nástavec na prestrihanie vlasov

 Sieťový adaptér

 Hrebeň

 Čistiaca kefka

 Olej

 Obal prístroja



SLOVENSKY    9

NAPÁJANIE PRÚDOM

■ Nabitý prístroj je schopný 
prevádzky počas približne 
45 minút. Neodporúčame 
nabíjanie batérií po každom 
použití a predovšetkým, pokiaľ 
nebol prístroj používaný 
dlhšie ako 45 minút. Nabíjajte 
batérie príležitostne až po ich 
úplnom vybití. Tým zvyšujete 
ich životnosť. Vyvarujte sa 
každodenného nabíjania.

■ Zelené ukazovatele stavu 
informujú o aktuálnej kapacite 
batérie. Pokiaľ je kapacita 
batérie napr. 40 %, svietia zelené 
ukazovatele 20 a 40. Pokiaľ sú 
batérie celkom vybité, bliká 
červený ukazovateľ stavu.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

1 Zapojte do zdierky F prístroja 
konektor nabíjačky.

2 Pripojte kábel sieťového adaptéra 
do zdierky nabíjačky.

3 Pripojte zástrčku sieťového 
adaptéra do zásuvky.

Pozor
■ Prístroj a nabíjačka musia byť 

pred nabíjaním celkom suché.

Použitie s dobíjacími batériami

Pri použití prístroja s inštalovanou 
nikel-metal hydridovou batériou 
(NiMH) používajte ako nabíjačku 
sieťový adaptér, ktorý je súčasťou 
dodávky.

1 Pripojte kábel sieťového adaptéra 
do zdierky F a zástrčku 
sieťového adaptéra do zásuvky.
– Kontrolka G svieti na červeno.
– Zelené ukazovatele stavu 

informujú o postupe nabíjania. 
Pokiaľ nie je dosiahnutá 
príslušná kapacita (20, 40, 60, 80 
a 100 %) jednotlivé ukazovatele 
blikajú, po dosiahnutí kapacity 
svietia.

– Hneď ako je nabíjanie 
dokončené, svietia všetky 
ukazovatele stavu na zeleno.

Upozornenie
■ Pred prvým použitím alebo pokiaľ 

batérie nebudete dlhšie používať, 
nechajte prístroj najskôr celkom 
nabiť (24 hodín).

■ Čas nabíjania po prvom nabití 
batérie trvá po vypnutí prístroja 
približne 12 hodín. Pokiaľ 
prístroj počas nabíjania zapnete, 
nabíjanie bude ukončené.

■ Okolitá teplota sa musí 
pohybovať v rozmedzí od 5 °C do 
40 °C.
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NAPÁJANIE PRÚDOM

Použitie sieťového napájania 
(so sieťovým adaptérom)

Skontrolujte, či sa sieťové napätie 
uvedené na typovom štítku 
sieťového adaptéra zhoduje s 
miestnym sieťovým napätím. 
Sieťový adaptér je od siete odpojený 
až vytiahnutím sieťovej zástrčky.

1 Pripojte kábel sieťového adaptéra 
do zdierky F.

2 Pripojte zástrčku sieťového 
adaptéra do zásuvky.
–  Inštalované batérie budú 

odpojené.

Pozor
■ V kúpeľni alebo v blízkosti 

umývadla a vody môžete prístroj 
používať iba v režime napájania 
z batérie, nikdy nie v režime 
napájania zo siete.
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POUŽITIE

Zvláštnosti výrobku

Prístroj je vybavený zastrihovacím 
nástavcom z keramiky a ocele (A 
a B).

Výrobok zaručuje mimoriadne 
precízne zastrihávanie vlasov a 
nevyžaduje údržbu.

Zastrihávač vlasov je určený na 
zastrihávanie suchých alebo 
mokrých vlasov.

Strihanie vlasov

1 Nasaďte hrebeňový nástavec 1 
až 7 pre príslušnú dĺžku strihu 
(viď tabuľka na strane 7).

2 Nasadenie nástavca vykonáte 
pomocou bočných spon 
hrebeňového nástavca a ich 
zaistením za výstupky vľavo 
a vpravo na prístroji. Najskôr 
nasuňte ľavú sponu cez ľavý 
výstupok, potom pravú sponu cez 
pravý výstupok. Pritom dbajte, 
aby prvá zafixovaná poistka 
neskĺzla z výstupku.

C

3 Položte okolo krku a ramien 
strihanej osoby uterák. Posaďte 
strihanú osobu tak, aby jej hlava 
bola približne vo výške vašich očí. 
Pred zastrihávaním vlasy učešte 
tak, aby voľne padali a aby bolo 
poznať prirodzený smer rastu.

4 Prístroj zapnite spínačom I a 
začnite strihať vlasy.

5 Po ukončení práce prístroj opäť 
vypnite spínačom I.

6 Odoberte hrebeňový nástavec.
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POUŽITIE

Hrebeňové nástavce a dĺžka 
strihu

Nástavec #1
Nástavec #2
Nástavec #3
Nástavec #4
Nástavec #5
Nástavec #6
Nástavec #7
Nástavec #8*

2 mm
3 mm
6 mm
9 mm
12 mm
16 mm
20 mm

* slúži na prestrihanie vlasov.

Upozornenie
■ Uvedená dĺžka strihu znamená 

dĺžku vlasov po zastrihaní. Všetky 
tu uvedené rozmery sú približné.

■ Pri použití tohto výrobku 
bez hrebeňového nástavca 
dosiahnete dĺžku zastrihnutia 

 1,5 mm.

Pozor
■ Bez sieťového adaptéra môžete 

nabitý prístroj použiť aj na 
strihanie mokrých vlasov v 
kúpeľni. Nikdy nenamáčajte 
prístroj do vody. Nabíjačka, 
sieťový adaptér a kábel nesmú 
nikdy prísť do styku s vodou.

Užitočné informácie

■ Držte prístroj voľne a pohodlne.
■ Strihajte vždy proti prirodzenému 

rastu vlasov.
■ Strihanie prerušujte v krátkych 

vzdialenostiach. Strih môžete 
neskôr upraviť, odstrihnuté vlasy 
už však nenahradíte.

■ Pri prvom použití začnite strihať 
vlasy dlhšie. Len tak si zvyknete 
na možnosti nastavenia dĺžky 
strihu.

■ Hrebeňovým nástavcom 
nepohybujte vo vlasoch násilím. 
Nechajte sa ním viesť.

■ Vlasy opakovane prečešte. Pritom 
skontrolujte, kde sú vlasy ešte 
veľmi dlhé a odstráňte ostrihané 
vlasy.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie a údržba

1 Vypnite prístroj a prípadne 
vytiahnite sieťový adaptér zo 
zásuvky.

2 Odoberte hrebeňový nástavec.

3 Vyčistite kryt, zastrihovací a 
hrebeňový nástavec mäkkou 
vodou navlhčenou handričkou 
alebo priloženou kefkou.

Pozor
■ Zastrihovací nástavec a prístroj 

môžete umyť aj pod tečúcou 
vodou. Nikdy však do vody 
nenamáčajte celý prístroj.

4 Pred ďalším použitím 
skontrolujte, či boli všetky súčasti 
dôkladne vysušené mäkkou 
handričkou.

5 Nepoužívajte žiadne čistiace 
prostriedky.

6 Opäť nasaďte hrebeňový 
nástavec.

Upozornenie
■ Po každom použití odstráňte 

zvyšky vlasov.
■ Za bežných okolností nemusíte 

zastrihovací nástavec olejovať. 
Pokiaľ chcete dlhodobo zachovať 
dobrý stav zastrihovacích 
nástavcov, vyplatí sa nástavec 
v pravidelných časových 
intervaloch ošetriť olejom.

Skladovanie

Pokiaľ nebudete prístroj dlhšie 
používať, správne ho uschovajte.

1 Skontrolujte, či je prístroj vypnutý 
a celkom suchý.

2 Uschovajte súčasti do 
originálneho obalu a uložte ich na 
suchom a chladnom mieste.

3 Uschovajte prístroj mimo dosahu 
detí.
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INFORMÁCIE

Upozornenia pre ochranu 
životného prostredia

Tento výrobok bol vyrobený z 
kvalitných dielov a materiálov, 
ktoré môžete použiť opakovane a 
recyklovať.

Zariadenie využíva mokrú a suchú 
technológiu, ktorá chráni vnútorné 
elektrické časti a batérie pred 
tekutinami.

Preto nevyberajte batérie, toto 
vykoná na konci životnosti prístroja 
náš recyklačný spolupracovník.

Nevyhadzujte výrobok s 
bežným domácim 
odpadom na konci jeho 
životnosti. Odneste ho 
na zberné miesto na 

recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Toto je 
vyznačené týmto symbolom na 
výrobku, v návode na obsluhu aj na 
obale.

Na miestnom úrade sa dozviete 
informácie o najbližšom zbernom 
mieste.

Pomáhajte ochraňovať životné 
prostredie pomocou recyklácie 
použitých výrobkov.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na zastrihovací 
nástavec a na drobné chyby, ktoré 
znižujú hodnotu alebo použiteľnosť 
prístroja iba zanedbateľnou mierou. 
Záruka prepadá, pokiaľ je prístroj 
poškodený, bol otvorený alebo 
pokiaľ nebol správne používaný.

Technické údaje

Tento výrobok 
zodpovedá európskym 
smerniciam 2004/108/ES, 

2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/
EÚ.

Napájanie

Batérie: Nikel-metal hydridové 
(NiMH)

Sieťový adaptér:
100 – 240 Vų, 50/60 Hz , 190 mA 3,4 
V DC 1000 mA

Technické zmeny a zmeny dizajnu 
vyhradené!
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