
uvoln te zde. (viz obr. 2)
K

L

M Adaptér
Adaptér slouží k p ipojení
zast ihova e k elektrické síti za
ú elem dobití baterie nebo
provozu na st ídavý proud.

N Olej
Po použití namažte prostor mezi
nepohyblivým a pohyblivým
b item 2 nebo 3 kapkami oleje.
(viz obr. 6)

O isticí kartá ek

P ED POUŽITÍM SI PRO T TE
CELÝ NÁVOD.

Obsluha
Dobíjení a bezš rové
zast ihování
Když nabíjíte zast ihova  vous /
vlas  poprvé nebo když jste jej
p edtím nepoužívali déle než 6
m síc , nabíjejte jej pro aktivaci p ed
použitím minimáln  6 hodin.
Zasu te do zast ihova e vous /
vlas  sí ovou š ru a zapojte
adaptér do elektrické zásuvky.
V n kterých oblastech m že být
pot eba adaptér se speciální
zástr kou.

Indikátor dobíjení se rozsvítí erven
a z stane rozsvícený, dokud
nebude adaptér odpojen od sít  (viz
obr. 4).
Pokud se vám zdá, že zast ihova
ztrácí rychlost, m žete jej nabíjet 8
hodin až do úplného nabití.
Plné nabití zajistí dostatek energie
pro cca 0 operací (5 minut na jednu
operaci zast ihování pro normální
vousy).

Napájení ze sít
P ipojte sí ový adaptér ke strojku
stejným zp sobem jako p i dobíjení
a nastavte p epína  do polohy “ ”
pro používání zast ihova e.
Jestliže se zast ihova  po
provedení výše uvedeného zapojení
nerozb hne, vra te p epína  na
 minutu do polohy “0” a poté op t

do polohy “ ”.

Zast ihování vous
P iložte zkosené elo h ebenu na
pokožku a st íhejte vousy pohybem
zast ihova e ve všech sm rech, až
dosáhnete jednotného sest ihu. (viz
obr. 5)
V p ípad  vlnitých vous  možná
zast ihova  nesest ihne všechny
vousy.
V takovém p ípad  sundejte
nástavec s h ebenem a použijte
klasický h eben k dod lání
zbývajících nesest ižených vous .
(viz obr. 6)
P i tvarování vousu sundejte
nástavec s h ebenem. P iložte
zkosené elo na pokožku a
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Zast ihova  vous  a vlas  slouží
k zast ihování a udržování knír ,
vous  a vlas . Délku zast ižení
m žete nastavit v rozsahu od  do
20 mm. Zast ihova  m že pracovat
bu  p ipojený na elektrickou sí  nebo
m že být napájen z vlastních
nabíjecích baterií.

Ozna ení jednotlivých díl
(viz obr. )
A Vypína

Pro zapnutí posu te sm rem
vzh ru, pro vypnutí dol .

B Indikace dobíjení
Svítí, když je strojek p ipojen
pomocí adaptéru M k elektrické
síti za ú elem dobíjení.

C Hlavní b it
P esný 39 mm široký b it je
možno použít s nástavcem
s h ebenem F.

D Voli  pro rychlé nastavení
Pro vysunutí nebo zasunutí
nástavce s h ebenem F  na
požadovanou délku (  až 20 mm)
otá ejte voli em sm rem
k vyššímu nastavení. (viz obr. 2)
Pokud je p epína  v poloze “ ”,
vym nitelný h ebínek je
uzam en.

E Indikátor délky zast ižení

Indikátor Délka zast ižení
,0 mm

2 2,0 mm
• 3,5 mm
5 5,0 mm
• 6,5 mm
8 8,0 mm
• 9,5 mm

,0 mm
• 2,5 mm
4 4,0 mm
• 5,5 mm
7 7,0 mm
• 8,5 mm

20 20,0 mm

• Skute ná délka vlas  muže být
delší, než je nastavená délka
zast ižení.

F Nástavec s h ebenem
Tento prvek slouží k ovládání
délky zast ihování. (viz obr. 3)

G Pohyblivý b it
H Nepohyblivý b it
I isticí pá ka

Stla ením této pá ky dojde
k odstran ní kousk  vlas
zachycených mezi
nepohyblivým a pohyblivým
b item.

J Blok b itu
Chcete-li vyjmout blok b itu
z uložení za ú elem jeho
vy išt ní nebo vým ny b itu,

90

 P090-109(ER217欧州)  06.01.11 20:58  ページ 90



naneste pár kapek oleje. (viz obr.
6)

5. Namontujte b it zp t na t leso
zast ihova e.

UPOZORN NÍ: P ed išt ním vodou
odpojte zast ihova  od sí ového
adaptéru.

• išt ní kartá kem
. Sundejte b it a kartá kem ome te

ost íhané vlasy a vousy z hrany
b itu.

2. Pomocí isticího kartá ku ome te
ost íhané vlasy a vousy z t lesa
zast ihova e a z okolí b itu. (viz
obr. 7)

3. Vyme te ost íhané vlasy a vousy
z prostoru mezi nepohyblivým a
pohyblivým b item. Zmá kn te
pá ku na išt ní, která
nadzvedne pohyblivý b it, a
vyme te ost íhané vlasy a vousy
z prostoru mezi b ity. (viz obr. 8)

4. Na body ozna ené šipkou
naneste pár kapek oleje. (viz obr.

6)
5. Namontujte b it zp t na t leso

zast ihova e.

Životnost b itu
Životnost b itu se liší podle etnosti
a délky používání. Nap íklad p i
používání strojku 0 minut jednou za
3 dny bude p edpokládaná životnost
p ibližn  3 roky. Dojde-li navzdory
správné údržb  ke zna nému
snížení výkonnosti, p ekro ily b ity
svou provozní životnost a m ly by
být vym n ny.

Životnost baterie
Životnost baterie se liší podle
etnosti a délky používání. Je-li

baterie dobíjena t ikrát m sí n ,
bude její provozní doba p ibližn  6
let. Je-li strojek ponechán bez dobití
více než 6 m síc , bude náboj
baterie klesat a m že dojít ke
zkrácení její provozní životnosti.
Proto doporu ujeme dobíjet strojek
aspo  jednou za 6 m síc , i když
není pravideln  používán.

Ochrana životního
prost edí a recyklace
materiál
Tento zast ihova  obsahuje baterii
na bázi hydridu niklu a kovu.
Dbejte na to, aby byla baterie
zlikvidována na oficiáln
vymezeném míst , je-li takové ve
vaší zemi.

Vyjmutí vestav né nabíjecí
baterie p ed vy azením
zast ihova e
Baterie v tomto zast ihova i není
ur ena k vým n  spot ebitelem.
Baterii je t eba nechat vym nit
v autorizovaném servisním
st edisku. Dále uvedený postup je
ur en pro demontáž nabíjecí baterie
za ú elem její správné likvidace.
P ed likvidací zast ihova e
zkontrolujte, zda v za ízení nejsou
baterie.

. Odpojte adaptér ze zásuvky a
vytáhn te sí ovou š ru ze
zast ihova e.

2. Sundejte ze zast ihova e b it.
Vytáhn te šroub (a) a sejm te
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prove te stejnom rné ohrani ení
vous .

St íhání vlas
Vlasy st íhejte na požadovanou
délku pohybem zast ihova e proti
sm ru vlas .
St íhání okolo uší
Kousek odst ihn te a potom jemn
odsu te zast ihova  od vlas  (viz
obr. 0).
St íhání na krku
Jemným pohybem sm rem od krku
dokon ete zast ižení (viz obr. ).

(Nepoužívejte zast ihova  v
obrácené poloze. Mohli byste vlasy
ost íhat p íliš hluboko.)

P ed zm nou výšky zast ihova e
nebo sejmutím nástavce za ízení
vypn te (“0•nabíjení”).

Údržba
Následující symbol ozna uje
omyvatelný zast ihova e. Tento
symbol znamená, že drženou ást
lze omývat pod vodou.

Držte t leso zast ihova e zna kou
Panasonic sm rem vzh ru, p iložte
palec proti b it m a odtla te je
sm rem od hlavního t lesa. (viz obr.

2)

• išt ní ve vod
. Pod tekoucí vodou opláchn te

veškeré vousy nebo vlasy
nachytané na b itu. (viz obr. 3)

2. Pod tekoucí vodou vypláchn te
veškeré vlasy/vousy, které
uvízly uvnit  zast ihova e. (viz
obr. 4)

3. Jemn  zast ihova em 4-5krát
zat este, ot ete všechny kapky
vody ze zast ihova e a b itu a
poté nechte zast ihova  zcela
osušit na ru níku indikátorem
“Washable” sm rem dol . (viz
obr. 5)

4. Na body ozna ené šipkou
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Tento výrobek je ur en jen pro použití
v domácnosti.

Technické údaje
Napájení: 230 V AC, 50 Hz
Nap tí motorku: ,2 V DC
Doba nabíjení: 8 hodin

Akustický hluk ve vzduchu:
6  (dB(A) p i pW)

Informace pro uživatele
k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení
(domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo
v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního
odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a
recyklaci doručte tyto výrobky na
určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně
v některých zemích můžete vrátit
své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového
produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví,
což by mohly být důsledky

nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od
místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu
s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele
v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a
elektronická zařízení, vyžádejte si
potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v
ostatních zemích mimo
Evropskou unii
Tento symbol je platný jen
v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o
správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého
prodejce.
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spodní kryt (b).
3. Vyjm te kryt voli e (c)ú,

vytáhn te šroub (d) a odpojte
voli  (e).

4. Vytáhn te dva šrouby (f).
5. Sundejte uložení (g), p ední

panel (h) a bo ní panel (i) a dále
demontujte hnací ty ku
zast ihova e (j) (viz obr. 20).

6. Vytáhn te dva šrouby (k).
7. Vytáhn te dva šrouby (l) a

odpojte gumovou posunovací
desti ku (m) (viz obr. 2 ).

8. Vytáhn te šrouby (n) a odpojte
uložení (o).

9. Odpojte komoru baterie (p) a
vyjm te baterie (q) (viz obr. 22).

Pozor
• Nedobíjejte zast ihova  p i teplot

pod 0 °C (32°F) nebo nad 40 °C
( 04°F) nebo na míst
vystavenému p ímému slune nímu
zá ení nebo jiným zdroj m tepla.

• Nedobíjejte strojek déle než 48
hodin. Mohlo by dojít k poškození
baterie.

• Obal ist te pouze m kkým
had íkem mírn  navlh eným ve
vod  nebo v mýdlové vod . Nikdy
nepoužívejte žíravý isticí
prost edek jako nap . benzen nebo
b licí inidlo.

• Zast ihova  se m že p i provozu
a b žném dobíjení zah át. To je
normální.

Výstraha
. Uchovávejte jej z dosahu d tí.

2. Nikdy nestrkejte prsty do
pohyblivých díl .

3. Nezvedejte zast ihova  za
š ru. Mohla by se odpojit a
zp sobit škodu nebo zran ní.

4. Nepoužívejte na zví atech.
5. Nikdy neprovád jte demontáž

zast ihova e. Pokud je pot eba
provést servis nebo opravu,
vezm te zast ihova  ke
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.

6. Nepokoušejte se použít žádnou
jinou sí ovou š ru nebo adaptér,
než které jsou specieln
zkonstruované pro tento model.
Používejte pouze p iložený
sí ový adaptér.

7. Nenatahujte, nep ekrucujte i
neohýbejte sí ovou š ru.

8. Nenamotávejte sí ovou š ru
t sn  kolem p ístroje.

9. P ed nabíjením zast ihova
dokonale vysušte.

0.Adaptér chra te p ed vlhkostí a
dotýkejte se jej pouze suchýma
rukama.

. Adaptér uložte na suchém míst ,
kde bude chrán n p ed
poškozením.

2.Zast ihova  opláchn te proudem
vody. Nepoužívejte slanou nebo
va ící vodu. Nepoužívejte také
isticí prost edky ur ené pro

toalety, koupelny nebo
kuchy ská za ízení.
Nepono ujte zast ihova  do
vody na dlouhou dobu.

3.Nerozebírejte obal za ízení, m že
dojít k poškození vodot sné
konstrukce.

4.Ne ist te za ízení vodou, pokud
je p ipojeno kabelem k elektrické
síti.
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