ZASTŘIHÁVAČ VOUSŮ
ZASTRIHÁVAČ 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.
■ Tento spotřebič je určen pouze pro domácí
použití.
■ Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše
nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej
ani mokrýma rukama
■ Neponořujte spotřebič do vody a nedovolte,
aby se dostal do kontaktu s vodou, a to ani při
čištění

■ Neupusťte spotřebič na zem.
■ Po použití odpojte napájecí adaptér.
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BEZPEČNOST
■ 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.
Pokud používáte spotřebič v koupelně, vždy
zajistěte, aby byl po použití odpojen napájecí
adaptér, neboť blízkost vody je možným rizikem,
a to i když je spotřebič vypnutý.
Spotřebič nikdy nespouštějte, ukazuje-li známky
viditelného poškození.
Vždy udržujte spotřebič mimo dosah dětí!
Za žádných okolností spotřebič nerozebírejte.
Na škody způsobené nesprávnou manipulací se
nevztahuje záruka.
Nevyvíjejte nadměrný tlak, neboť ten spotřebič
poškodí a může způsobit poranění pokožky.
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STRUČNĚ
Vážený zákazník,

Ovládání a části

gratulujeme Vám k nákupu
zastřihovače GRUNDIG MT 6340.

Viz obrázek na straně 3.
A Tlačítko nastavení zastřihovací
délky
B Nástavec s 30 zastřihávacími
pozicemi (0.5-15 mm, každá
pozice +0,5 mm)
C Tlačítko zapnutí/vypnutí
D Kontrolka nabíjení
E Napájecí port

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.
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Příslušenství
USB kabel (pouze pro nabíjení)
Čisticí kartáč
Lubrikační olej
Napájecí adaptér

POUŽITÍ
Nabíjení přes adaptér
Při spuštění s vloženými nabíjecími
niklovo-kovovými hybridními
bateriemi použijte nabíjecí stanici
s napájecím adaptérem coby
nabíjecím zařízením. Zkontrolujte,
zda napájecí napětí uvedené na
štítku (na spodní straně zařízení)
odpovídá napětí v místní sítě.
Spotřebič není od napájení
odpojený dokud není odpojený
adaptér.
1 Vložte kabel napájecího adaptéru
do zásuvky E, zapojte do
zásuvky napájecího adaptéru.
– Ukazatel nabití D se rozsvítí
červeně.
– Barva ukazatele nabití se po
plném dobití změní na modrou.

Poznámka

■ Před prvním použitím baterie
plně dobijte, stejně tak, i když
baterie nebyly dlouhodobě
použity (24 hodin).
■ Po prvním dobití nabití baterií je
následující doba dobití zhruba 12
hodin.
■ Spotřebič se musí během dobíjení
vypnout. Pokud ho zapnete,
nabíjení se zastaví.
■ Okolní teplota musí být v rozmezí
5°C až 40°C.

■ Po plném nabití spotřebič lze
používat asi 30 minut. Baterie
nenabíjejte, dokud nejsou zcela
vybité. Tím se prodlužuje jejich
životnost.

USB nabíjení přes počítač
Poznámka

■ Čas nabíjení je v režimu USB
vyšší a to zhruba dvojnásobně
v porovnání s napájecím
adaptérem.
1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2 Zapojte USB kabel do USB portu
na počítači.
3 USB kabel zapojte do zastřihávače
vousů. Nabíjení začne a kontrolka
nabíjení D se rozsvítí ČERVENĚ.
4 Když kontrolka nabíjení D
zmodrá, odpojte USB kabel od
zastřihávače vousů a počítače.
Zastřihávač vousů lze používat
zhruba po dobu 30 minut.

Poznámka

■ Dobíjejte pouze pokud výkon
zastřihovače výrazně klesne.
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POUŽITÍ
Upozornění

■ USB kabel se dodává pouze k
nabíjení baterie přes počítač.
Není určen pro stálé napájení.
Zastřihávač nepoužívejte je-li přes
USB port zapojený do počítače.

Provoz při napájení ze sítě
1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2 Zapojte kabel napájecího
adaptéru do portu E na
zastřihávači vousů.
3 Adaptér zapojte do napájení ze
sítě.
4 Nabíjení začne a kontrolka
nabíjení D se rozsvítí ČERVENĚ.
5 Pro spuštění stiskněte na
zastřihávači ZAP. Po dokončení ho
přepněte do pozice VYP.

Poznámka

■ Nabíjení se zastaví a kontrolka
nabíjení D se po zapnutí
zastřihávače během nabíjení
vypne.
■ Zařízení lze použít pouze s
adaptérem napájení, který se
dodává společně se zařízením.
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Připevnění nástavce
1 Ujistěte se, zda je zastřihávač
VYPNUTÝ.
2 Ujistěte se, že délka
zastřihovacího tlačítka A
je na nejkratší možné délce
zastřihování (0,5 mm).
3 Přitlačte nástavec B.
4 Nastavte požadovanou délku
vlasů, otočte tlačítko nastavení
délky zastřihování A.
5 Nástavec B se po ZAPNUTÍ
zastřihovače automaticky
zamkne.

Sejmutí nástavce
1 Ujistěte se, zda je zastřihávač
VYPNUTÝ.
2 Ujistěte se, že délka
zastřihovacího tlačítka A
je na nejkratší možné délce
zastřihování (0,5 mm).
3 Sejměte nástavec B.

Užitečné tipy

■ Zařízení držte uvolněně a
pohodlně.
■ Postupujte vždy proti
přirozenému směru růstu vousů.

POUŽITÍ
■ Zastřihování provádějte v
krátkých intervalech. Vždy můžete
provést opravu, ale odstřihnuté
části nemůžete vrátit.
■ Při prvním použití zastřihujte
pouze malé části. Díky tomu
si zvyknete jak používat
nastavitelné délky zastřihování.

■ Vlasy česejte opakovaně. Během
pročesávání hledejte ty, které jsou
příliš dlouhé.
■ Aby bylo zastřihnutí dobré, je
třeba ho provádět za sucha.

INFORMACE
Čištění a péče
1 Spotřebič vypněte a pokud
používáte režim napájení, odpojte
napájecí adaptér ze zásuvky nebo
ho odpojte z USB portu.
2 Je-li zapojen, odpojte nástavec
B a opatrně vyčistěte břit,
použijte k tomu dodaný kartáček.
3 Vyčistěte kryt a nástavec pomocí
navlhčeného, měkkého hadříku.

Poznámka

■ Nepoužívejte čistící prostředky.
■ Po každém použití odstraňte
všechny zbytky vlasů.
■ Chcete-li uchovat originální stav
ostří dlouhou dobu, vyplatí se
každé 2-3 měsíce přidat 1-2 kapky
oleje, použijte k tomu dodaný
olej.

Důležité
■ Nikdy nevkládejte spotřebič nebo
napájecí kabel do vody či jiné
kapaliny.
4 Všechny části opatrně vyčistěte
měkkým hadříkem.
5 Nástavec znovu zapojte.

Skladování
Pokud neplánujete dlouhodobější
používání spotřebiče, uložte ho
pečlivě.
1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté
a zcela suché.
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INFORMACE
2 Spotřebič uskladněte v původní
krabici na chladném a suchém
místě.
3 Zajistěte, aby byl spotřebič
uskladněn mimo dosah dětí.

Informace k ochraně
životního prostředí
Tento výrobek je vyroben z vysoce
kvalitních součástí a materiálů, které
lze recyklovat a používat opakovaně.
Nevyhazujte výrobek s
běžným domovním
odpadem na konci jeho
životnosti. Zaneste je na
sběrné místo k recyklaci
elektrického a elektronického
zařízení, kde se baterie vyjme ze
zařízení a zlikviduje odděleně. Toto
je vyznačeno tímto symbolem na
výrobku, v návodu k použití i na
obalu.
Na místním úřadě se dozvíte
informace o nejbližším sběrném
místě.
Baterie musí být ze zařízení vyjmuta
autorizovanými a školenými
profesionálními techniky. Baterie
musí být vyjmuta před ukončením
životnosti a musí být zlikvidována
bezpečně.
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Pomáhejte ochraně životního
prostředí pomocí recyklace
použitých výrobků.

Technické údaje
Tento výrobek odpovídá
evropským směrnicím
2004/108/ES, 2006/95/
ES, 2009/125/ES a
2011/65/EU.

Napájení
Nabíjecí baterie:
Niklový hydrid
2 x AAA 1.2V 650 mA

Napájecí adaptér:
100 – 240 V~, 50/60 Hz , 160 mA
5 V DC 1000 mA
Technické a vzhledové změny
vyhrazeny.
Tento návod k použití je k dispozici a
ke stažení na www.grundig.com
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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.
■ Tento spotrebič je určený len pre domáce
použitie.
■ Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vani, v sprche
alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho
ani mokrými rukami
■ Neponárajte spotrebič do vody a nedovoľte,
aby sa dostal do kontaktu s vodou, a to ani pri
čistení

■ Neupustite spotrebič na zem.
■ Po použití odpojte napájací adaptér.
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BEZPEČNOSŤ
■ 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.
Ak používate spotrebič v kúpeľni, vždy zaistite,
aby bol po použití odpojený napájací adaptér,
pretože blízkosť vody je možným rizikom a to aj
vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje
známky viditeľného poškodenia.
Vždy udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí!
Za žiadnych okolností spotrebič nerozoberajte.
Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou
sa nevzťahuje záruka.
Nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože ten
spotrebič poškodí a môže spôsobiť poranenie
pokožky.
SLOVENSKY 5

STRUČNE
Vážený zákazník,

Ovládanie a časti

gratulujeme Vám k zakúpeniu
zastrihávača GRUNDIG MT 6340.

Pozrite si obrázok na strane 3.
A Tlačidlo nastavenia dĺžky
zastrihávania
B Nástavec s 30 pozíciami
zastrihávania (0,5 - 15 mm,
každá pozícia +0,5 mm)
C Tlačidlo zapnutia/vypnutia
D Indikátor nabíjania
E Napájací port

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.
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Tlačidlo
USB kábel (len pre nabíjanie)
Čistiaca kefka
Lubrikačný olej
Napájací adaptér

POUŽITIE
Nabíjanie cez adaptér
Pri spustení s vloženými nabíjacími
niklovo-kovovými hybridnými
batériami použite nabíjaciu stanicu
s napájacím adaptérom, ako
nabíjacím zariadením. Skontrolujte,
či napájacie napätie uvedené na
štítku (na spodnej strane zariadenia)
zodpovedá napätiu v miestnej
sieti. Spotrebič nie je od napájania
odpojený dovtedy, pokiaľ nie je
odpojený adaptér.
1 Vložte kábel napájacieho
adaptéra do zásuvky E, pripojte
do zásuvky napájacieho adaptéra.
– Indikátor nabitia D sa rozsvieti
červenou farbou.
– Farba indikátora nabitia sa po
plnom dobití zmení na modrú.

Poznámka

■ Pred prvým použitím, batérie
úplne dobite, rovnako aj vtedy, ak
neboli batérie dlhodobo použité
(24 hodín).
■ Po prvom dobití batérií, je
nasledujúci čas dobitia približne
12 hodín.
■ Spotrebič sa musí počas dobíjania
vypnúť. Ak ho zapnete, nabíjanie
sa zastaví.
■ Teplota okolia musí byť v
rozmedzí 5 °C až 40 °C.

■ Po úplnom nabití, je možné
spotrebič používať približne
30 minút. Batérie nenabíjajte
dovtedy, pokiaľ nie sú úplne
vybité. Tak sa predlžuje ich
životnosť.

USB nabíjanie
prostredníctvom počítača
Poznámka

■ Čas nabíjania je v režime USB
vyšší a to približne dvojnásobne
v porovnaní s napájacím
adaptérom.
1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
2 Pripojte USB kábel do USB portu
na počítači.
3 USB kábel pripojte do
zastrihávača brady. Nabíjanie
začne a indikátor nabíjania D sa
rozsvieti ČERVENOU farbou.
4 Keď je indikátor nabíjania D
modrý, odpojte USB kábel od
zastrihávača brady a počítača.
Zastrihávač brady je možné
používať približne v trvaní 30
minút.

Poznámka

■ Dobíjajte len vtedy, ak výkon
zastrihávača výrazne klesne.
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POUŽITIE
Upozornenie

■ USB kábel sa dodáva len na
nabíjanie batérie cez počítač.
Nie je určený pre stále napájanie.
Zastrihávač nepoužívajte vtedy,
ak je prostredníctvom USB portu
pripojený k počítaču.

Prevádzka pri napájaní zo
siete
1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
2 Pripojte kábel napájacieho
adaptéra do portu E na
zastrihávači brady.
3 Adaptér pripojte do napájania zo
siete.
4 Nabíjanie začne a indikátor
nabíjania D sa rozsvieti
ČERVENOU farbou.
5 Pre spustenie, stlačte na
zastrihávači ZAP. Po dokončení ho
prepnite do polohy VYP.

Poznámka

■ Nabíjanie sa zastaví a indikátor
nabíjania D sa po zapnutí
zastrihávača počas nabíjania
vypne.
■ Zariadenie je možné použiť len
s adaptérom napájania, ktorý sa
dodáva spoločne so zariadením.
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Pripevnenie nástavca
1 Uistite sa, či je zastrihávač
VYPNUTÝ.
2 Uistite sa, či je dĺžka tlačidla
zastrihávania A na najkratšej
možnej dĺžke zastrihávania (0,5
mm).
3 Pritlačte nástavec B.
4 Nastavte požadovanú dĺžku
chĺpkov, otočte tlačidlo
nastavenia dĺžky zastrihávania A.
5 Nástavec B sa po ZAPNUTÍ
zastrihávača automaticky zamkne.

Zloženie nástavca
1 Uistite sa, či je zastrihávač
VYPNUTÝ.
2 Uistite sa, či je dĺžka tlačidla
zastrihávania A na najkratšej
možnej dĺžke zastrihávania (0,5
mm).
3 Zložte nástavec B.

Užitočné tipy

■ Zariadenie držte uvoľnene a
pohodlne.
■ Postupujte vždy proti
prirodzenému smeru rastu brady.

POUŽITIE
■ Zastrihávanie vykonávajte v
krátkych intervaloch. Vždy
môžete vykonať opravu, ale
odstrihnuté časti nemôžete vrátiť.
■ Pri prvom použití zastrihávajte
len malé časti. Vďaka tomu si
zvyknete na to, ako používať
nastaviteľné dĺžky zastrihávania.

■ V priebehu prečesávania hľadajte
tie chĺpky, ktoré sú veľmi dlhé.
■ Aby bolo zastrihnutie dobré, je
potrebné ho vykonávať za sucha.

INFORMÁCIE
Čistenie a údržba
1 Spotrebič vypnite a ak používate
režim napájania, odpojte napájací
adaptér zo zásuvky alebo ho
odpojte z USB portu.
2 Ak je pripojený, odpojte nástavec
B a opatrne vyčistite čepeľ,
použite na to dodanú kefku.
3 Vyčistite kryt a nástavec pomocou
navlhčenej, mäkkej tkaniny.

Poznámka

■ Nepoužívajte čistiace prostriedky.
■ Po každom použití odstráňte
všetky zvyšky vlasov.
■ Ak chcete zachovať originálny
stav ostria dlhý čas, oplatí sa
každé 2-3 mesiace pridať 1-2
kvapky oleja, použite na to
dodaný olej.

Dôležité
■ Nikdy nevkladajte spotrebič alebo
napájací kábel do vody alebo inej
kvapaliny.
4 Všetky časti opatrne vyčistite
mäkkou tkaninou.
5 Nástavec opäť pripojte.

Skladovanie
Ak neplánujete dlhodobejšie
používanie spotrebiča, uložte ho
starostlivo.
1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté
a úplne suché.
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INFORMÁCIE
2 Spotrebič uskladnite v pôvodnej
škatuli na chladnom a suchom
mieste.
3 Zaistite, aby bol spotrebič
uskladnený mimo dosahu detí.

Informácie k ochrane
životného prostredia
Tento výrobok je vyrobený z vysoko
kvalitných častí a materiálov, ktoré
je možné recyklovať a používať
opakovane.

Pomáhajte ochrane životného
prostredia pomocou recyklácie
použitých výrobkov.

Technické údaje
Tento výrobok
zodpovedá európskym
smerniciam 2004/108/ES,
2006/95/ES, 2009/125/ES
a 2011/65/EU.

Napájanie

Nevyhadzujte výrobok s
bežným komunálnym
odpadom na konci jeho
životnosti. Odneste ho
na zberné miesto na
recykláciu elektrického a
elektronického zariadenia, kde sa
batéria vyberie zo zariadenia a
zlikviduje oddelene. Je to označené
týmto symbolom na výrobku, v
návode na obsluhu aj na obale.

Nabíjacia batéria:

Na miestnom úrade sa dozviete
informácie o najbližšom zbernom
mieste.
Batéria musí byť zo zariadenia
vybratá autorizovanými a školenými
profesionálnymi technikmi. Batéria
musí byť vybratá pred ukončením
životnosti a musí byť zlikvidovaná
bezpečne.

Tento návod na obsluhu je k
dispozícii a je možné ho stiahnuť na
www.grundig.com
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Niklový hydrid
2 x AAA 1,2 V 650 mA

Napájací adaptér:
100 – 240 V~, 50/60 Hz , 160 mA
5 V DC 1000 mA
Technické a vzhľadové zmeny sú
vyhradené.
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