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CZ

HOLICÍ STROJEK - Zastřihovač vousů   
Hades

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že 
výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme 
garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS
A   Břity/hlavice
B  Tělo spotřebiče
C   Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
D   Kontrolka
E   Stavitelný hřebínek (1-8 mm)
F   Přepínač pro nastavení výšky hřebínku
G   Nabíječka
H   Olej
I     Čisticí kartáček

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny 
a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek nehodu.

Bezpečnostní upozornění a varování
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let 
a osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud 
tak činí pod dozorem nebo vedením, které 
zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a 
pokud rozumí rizikům spojeným s provozem 
spotřebiče.



- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly 
být pod dohledem, aby si se spotřebičem 
nehrály.
- Čištění a uživatelská údržba smí být 
prováděny dětmi, pokud jsou pod dozorem 
nebo vedením.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič v 
blízkosti koupacích van, sprch, umyvadel 
nebo ostatního koupelnového vybavení 
obsahující vodu.

- Tento symbol znamená, že výrobek 
nesmí být použit v blízkosti vody. 

- Tento symbol znamená, že výrobek 
není určený pro oplachování pod 
tekoucím kohoutkem.

- Používejte spotřebič pouze se speciálním 
konektorem, který je součástí balení.
- Spotřebič zapojujte pouze do 
nízkonapěťových zdrojů, viz specifikace 
vyznačená na těle přístroje.
- V případě likvidace spotřebiče z něj musí být 
vyjmuta baterie.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič 
odpojen z elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být 
vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným 
servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami 
rozebírat nebo opravovat, může to být 
nebezpečné. 



- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém 
štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. 
Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým 
kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte 
ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
- Vyvarujte se zamáčknutí a přiskřípnutí síťového kabelu.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami 
spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje 
riziko úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky 
poškození, a pokud je poškozený, spotřebič nesmí být používán.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste 
předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky 
poškození nebo pokud prosakuje.
- Vyhněte se kontaktu s tekutinou vytékající z baterie. V případě, že tekutina 
přijde do kontaktu s očima, pečlivě je vypláchněte a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Tekutina vytékající z baterie může způsobit podráždění kůže nebo 
popáleniny.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo 
špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Neskladujte nebo nepoužívejte spotřebič venku. 
- Nezanechávejte spotřebič venku vystavený dešti nebo vlhku. Voda, která 
vnikne do spotřebiče, zvyšuje riziko nebezpečí způsobené elektrickým 
proudem. 
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo pokud 
jste naboso. 
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou 
správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho příslušenství vadné. Neprodleně je 
vyměňte.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. 
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.



- Vždy odpojte nabíjecí kabel z elektrické sítě, když není používán 
nebo před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro 
profesionální, průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se 
sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi. - 
Během používání spotřebiče jej nikdy nepokládejte.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé 
části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není 
poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Během používání spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Během používání spotřebič držte mimo dosah dětí a kolem stojících 
osob.
- Nepoužívejte spotřebič k úpravě srsti domácích mazlíčků a jiných 
zvířat. 
- Za žádných okolností neodklápějte kryt baterie.
- Nabíjejte baterii pouze pomocí nabíjecího kabelu, který byl součástí 
balení. Kabel určený pro tuto baterii může při použití pro jinou baterii 
způsobit výbuch nebo nebezpečí požáru. 
- Do spotřebiče vkládejte pouze baterii, která je pro spotřebič určena. 
Použití jiné baterie/baterií může způsobit výbuch nebo nebezpečí 
požáru. 

Záruka:
- Spotřebič byl výrobcem promazán. Pro udržení dobrého výkonu 
spotřebiče doporučujeme při každém čištění spotřebiče promazání 
břitů pár kapkami oleje na konce břitů a poté na pár vteřin spotřebič 
zapnout. 
- Ujistěte se, že je spotřebič obsluhován pouze odborným personálem, 
a že součásti/příslušenství je vyměněno pouze za originální součásti 
nebo příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek 
ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.



Výměna baterie:
- UPOZORNĚNÍ: nová baterie není plně nabitá a před prvním použitím 
spotřebiče je nutné ji plně nabít.
- Nabíjení baterie provádějte při okolní teplotě mezi 4 a 40°C. 
- Zapojte konektor nabíječky (G) do zdířky ve spotřebiči. Zdířka je 
umístěna vzadu v dolní části spotřebiče. 
- Zapojte nabíječku (G) do elektrické sítě. 
- Rozsvítí se kontrolka (D) signalizující nabíjení spotřebiče. 
- K celkovému nabití baterie je potřebná doba zhruba 8 hodin. Nikdy se 
nepokoušejte baterii přebíjet (přesto se doporučuje první nabíjení 
spotřebiče v délce 16 hodin).
- Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky. 
- Poznámka: Během zapojení k nabíječce spotřebič nepoužívejte.

Návod k obsluze
Před použitím:
- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.

Připojení hřebínku:
- Uchopte hřebínek z obou stran, nasaďte jej na břity a zatlačte na něj, 
dokud se nepřimkne (obr. 1).
- Pomocí přepínače pro nastavení výšky hřebínku (F) si nastavte 
požadovanou délku vlasu. 
- Jakmile budete chtít hřebínek vyjmout, nastavte maximální délku a 
vytáhněte jej. 

Použití:
- Zapněte spotřebič.
- Nastavte si požadovanou délku vlasu pomocí hřebínku (F).

Zastřihávání: 
- Připojte hřebínek (E) ke strojku (zoubky dolů) zatlačením, dokud se 
nepřimkne.
- Pohybujte strojkem proti směru růstu vlasů.
- Ujišťujte se, že zoubky hřebínku jsou ve směru pohybu spotřebiče. 

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:
- Vypněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí.
- Vyčistěte spotřebič.

Údržba
- Před zahájením čištění odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až 
vychladne.
- Rozmontujte spotřebič postupováním dle následujících kroků: 
- Vyjměte hřebínek (obr. 2). 



- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a 
poté osušte. 
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či 
zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící 
prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumisťujte 
pod tekoucí vodu.
- Během čištění věnujte obzvláštní opatrnost při manipulaci s břity, 
protože jsou velmi ostré.
- V případě, že není spotřebič řádně vyčištěn, jeho povrch se může 
zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být 
nebezpečné spotřebič používat.
- Čistěte břity a hřebínek pomocí čisticího kartáčku. Kartáčkem 
odstraňte zbytky vlasů z břitů a z vnitřku spotřebiče. Je nezbytné 
odstraňovat zbytky vlasů po každém použití.
- Břity smí být očištěny pod tekoucí vodou. Před připojením ke strojku 
se vždy ujistěte, že břity jsou zcela suché.

Opravy a výjimečné situace
- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte 
autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo 
opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem 
nebo jeho autorizovaným servisem.

Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil 
svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému 
dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ).

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku
- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v 
kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, 
použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného 
materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být 
považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Jak vyjmout baterie ze spotřebiče: 
UPOZORNĚNÍ: Je důležité, aby byly baterie před vyjmutím ze 
spotřebiče zcela vybité. 
UPOZORNĚNÍ: Během vyjímání baterií musí být spotřebič odpojen z 
elektrické sítě. 

Při vyjímání baterií po uplynutí doby životnosti spotřebiče 
postupujte následovně:
- Odšroubujte šrouby z horního krytu přístroje a otevřete jej (obr. 5). - 
Najděte drátky baterie a přerušte je (červený a černý). Abyste předešli 
nebezpečí zkratu díky možnému zbytkovému zatížení baterie, nejprve 
přerušte červený drátek a oviňte ho izolační páskou, poté přerušte 
černý drátek a postupujte stejně, jako u červeného.
- Opatrně vyjměte baterii ze spotřebiče.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém 
napětí, se Směrnicí 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, se 
Směrnicí 2011/65/EU o Omezeních používání vybraných 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se 
Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobku 
spojených se spotřebou energie.

Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii 
nebo baterie; před likvidací výrobku musí být vyjmuty. Mějte 
na paměti, že baterie musí být zlikvidovány ve 
specializovaných kontejnerech. Neházejte baterie do ohně. 



SK

HOLIACI STROJČEK  - Zastrihávač fúzov 
Hades

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, 
že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme 
garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

POPIS
A  Brity/hlavice
B  Telo spotrebiča
C  Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
D  Kontrolka
E  Nastaviteľný hrebienok (1-8 mm)
F  Prepínač pre nastavenie výšky hrebienka 
G  Nabíjačka
H  Olej
I    Čistiaca kefka

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto 
pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto 
pokynov môže mať za následok nehodu. 

Bezpečnostné upozornenia a varovania
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby bez patričných 
skúseností alebo osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom 
alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú 
prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám 
súvisiacim s prevádzkou spotrebiča.



 Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť 
pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
 Čistenie a užívateľskú údržbu smú vykonávať 
deti, ak sú pod dozorom alebo vedením.
 UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v 
blízkosti kúpacích vaní, spŕch, umývadiel 
alebo ostatného kúpeľňového vybavenia 
obsahujúce vodu.

- Tento symbol znamená, že výrobok 
nesmie byť použitý v blízkosti vody.

- Tento symbol znamená, že výrobok nie 
je určený pre oplachovanie pod tečúcou 
vodou z kohútika.

- Spotrebič používajte iba so špeciálnym 
konektorom, ktorý je súčasťou balenia.
- Spotrebič zapájajte iba do nízkonapäťových 
zdrojov, pozri špecifikáciu vyznačenú na tele 
prístroja.
- V prípade likvidácie spotrebiča, vyberte z 
neho batériu.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič 
odpojený od elektrickej siete.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť 
vymenený výrobcom alebo jeho 
autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa 
spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, 
môže to byť nebezpečné.



- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom 
štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. 
Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým 
káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo 
siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
- Vyvarujte sa stlačeniu a privretiu sieťového kábla.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami 
spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťový kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný, či nevykazuje známky 
poškodenia, a ak je poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo 
siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky 
poškodenia alebo ak presakuje.
- Vyhnite sa kontaktu s tekutinou vytekajúcou z batérie. V prípade, že 
tekutina príde do kontaktu s očami, dôkladne ich vypláchnite a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Tekutina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie 
pokožky alebo popáleniny.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé 
osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Neskladujte alebo nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nezanechávajte spotrebič vonku vystavený dažďu alebo vlhku. Voda, 
ktorá vnikne do spotrebiča, zvyšuje riziko nebezpečenstva spôsobeného 
elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky, nohy, alebo ak ste naboso.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú 
správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je jeho príslušenstvo chybné. Bezodkladne 
ho vymeňte.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia / vypnutia.



- Vždy odpojte nabíjací kábel z elektrickej siete, keď nie je spotrebič 
používaný alebo pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre 
profesionálne, priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb 
so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami.
- Počas používania spotrebiča ho nikdy neukladajte.
- Spotrebič udržujte v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé 
časti vychýlené alebo zaseknuté, a uisťujte sa, že žiadna z častí nie je 
poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Počas používania spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Počas používania spotrebič držte mimo dosahu detí a okolo stojacich 
osôb.
- Nepoužívajte spotrebič pre úpravu srsti domácich miláčikov a iných 
zvierat.
- Za žiadnych okolností neodklápajte kryt batérie.
- Nenabíjajte batériu pomocou nabíjacieho kábla, ktorý bol súčasťou 
balenia. Kábel určený pre túto batériu môže pri použití pre inú batériu 
spôsobiť výbuch alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Do spotrebiča vkladajte len batériu, ktorá je pre spotrebič určená. 
Použitie inej batérie / batérií môže spôsobiť výbuch alebo 
nebezpečenstvo požiaru. 

Záruka:
- Spotrebič bol výrobcom premazaný. Pre udržanie dobrého výkonu 
spotrebiča odporúčame pri každom čistení spotrebiča premazanie 
britov pár kvapkami oleja na konce britov a potom na pár sekúnd 
spotrebič zapnúť.
- Uistite sa, že je spotrebič obsluhovaný len odborným personálom, a 
že súčasti / príslušenstvo je / sú vymenené len za originálne diely 
alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržania návodu na obsluhu má za 
následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Výmena batérie:
- UPOZORNENIE: nová batéria nie je plne nabitá a pred prvým použitím 
spotrebiča je nutné ju plne nabiť.
- Nabíjanie batérie vykonávajte pri okolitej teplote medzi 4°C až 40°C.
- Zapojte konektor nabíjačky (G) do otvoru v spotrebiča. Otvor je 
umiestnený vzadu v dolnej časti spotrebiča.
- Zapojte nabíjačku (G) do elektrickej siete.
- Rozsvieti sa kontrolka (D) signalizujúca nabíjanie spotrebiča.
- K celkovému nabitiu batérie je potrebná doba približne 8 hodín. Nikdy 
sa nepokúšajte batériu prebíjať (napriek tomu sa odporúča prvé 
nabíjanie spotrebiča v dĺžke 16 hodín).
- Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Poznámka: Počas zapájania k nabíjačke spotrebič nepoužívajte.

Návod na obsluhu
Pred použitím:
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.

Pripojenie hrebienka:
- Uchopte hrebienok z oboch strán, nasaďte ho na brity a zatlačte na 
neho, kým sa k ním neprimkne (obr. 1).
- Pomocou prepínača pre nastavenie výšky hrebienka (F) si nastavte 
požadovanú dĺžku vlasu.
- Hneď ako budete chcieť hrebienok vybrať, nastavte maximálnu dĺžku a 
vytiahnite ho. 

Použitie:
- Zapnite spotrebič.
- Nastavte si požadovanú dĺžku vlasu pomocou hrebienka (F).

Zastrihávanie: 
- Pripojte hrebienok (E) k strojčeku (zúbky dole) zatlačením, kým sa 
neprimkne.
- Pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov.
- Uistite sa, že zúbky hrebienka sú v smere pohybu spotrebiča.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:
- Vypnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie/vypnutie.
- Vyčistite spotrebič.

Údržba
- Pred začatím čistenia odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, 
až vychladne.
- Rozoberte spotrebič postupovaním podľa nasledujúcich krokov:
- Vyberte hrebienok (obr. 2).



- Uchopte spotrebič, položte palec proti lamelám a vytlačte ich von (obr. 
3).
- Pomocou čistiacej kefky (I) odstráňte zvyšky vlasov z vnútra spotrebiča 
(obr. 4).
- Po vyčistení umiestnite brity späť do spotrebiča (obr. 4).
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku 
a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité 
čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, a ani ho 
neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Počas čistenia venujte mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii s britmi, 
pretože sú veľmi ostré.
- V prípade, že nie je spotrebič riadne vyčistený, jeho povrch sa môže 
zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča. Zároveň môže 
byť nebezpečné ďalšie používanie spotrebiča.
- Brity a hrebienok čistite pomocou čistiacej kefky. Kefkou odstráňte 
zvyšky vlasov z britov a z vnútra spotrebiča. Je nevyhnutné odstraňovať 
zvyšky vlasov po každom použití.
- Brity smú byť očistené pod tečúcou vodou. Pred pripojením ku 
strojčeku sa vždy uistite, že brity sú úplne suché.

Opravy a výnimočné situácie
- Ak prístroj správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte 
autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo 
opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo 
jeho autorizovaným servisom.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku
- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v 
kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich 
zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu 
daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť 
považované za škodlivé pre životné prostredie.



Ako vybrať batérie zo spotrebiča:
UPOZORNENIE: Je dôležité, aby boli batérie pred vybratím zo 
spotrebiča úplne vybité.
UPOZORNENIE: Počas vyberania batérií musí byť spotrebič 
odpojený od elektrickej siete.

Pri vyberaní batérií po uplynutí doby životnosti spotrebiča, 
postupujte nasledovne:
- Odstráňte skrutky z horného krytu prístroja a otvorte ho (obr. 5).
- Nájdite drôtiky batérie a prerušte ich (červený a čierny). Aby ste 
predišli nebezpečenstvu skratu vďaka možnému zvyškovému 
zaťaženiu batérie, najprv prerušte červený drôtik a oviňte ho 
izolačnou páskou, potom prerušte čierny drôtik a postupujte 
rovnako, ako pri červenom.
- Opatrne vyberte batériu zo spotrebiča.

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom 
napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej 
kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania 
vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na 
ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu 
alebo batérie; pred likvidáciou výrobku musia byť vyňaté. 
Majte na pamäti, že batéria musia byť zlikvidované v 
špecializovaných kontajneroch. Nehádžte batérie do ohňa.

Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil 
svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému 
zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ).
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