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NÁVOD K POUŽITÍ

HSM/R 3100 – profi zastřihávač

Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej
před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami.
Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj
používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji,
postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej
do provozu.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený
přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou
kvalifikovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
• Používejte tento přístroj ke stříhání jen suchých vlasů.
• Používejte tento přístroj jen ke stříhání vlasů resp. vousů.
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj pro stříhání vlasů a vousů, jestliže máte vlhké ruce.
• Nikdy nenabíjejte tento přístroj v atmosféře nasycené párou.
• Během nabíjení nikdy nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo působení jiného zdroje tepla.
• Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
• V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.
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ON/OFF
Tlačítko pro prostříhávání
Hlavice
Displej
Závěsné oko
Nástavce (3, 6, 9 a 13 mm)
Olej
Čistící štěteček
Kryt
Síťový kabel
Šrouby

Nabití baterie
1.
2.
3.

Přístroj vypněte. Tlačítko musí být v pozici 0.
Zapojte do zásuvky pomocí síťového kabelu.
Před použitím přístroj nabijte po dobu cca 3 hodin.

Použití
Zapněte přístroj. Posuňte tlačítko na pozici 1 a pro vypnutí přepněte na tlačítko 0.
Nastavení délky
1.
2.
3.
4.

Vypněte přístroj. Přepněte tlačítko na pozici 0.
Zvolte požadovaný nástavec.
Nasaďte nástavec na hlavici přístroje tak aby nástavec zakliknul.
Pro vyjmutí nástavce stlačte a posuňte nástavec směrem nahoru.

Zastřihnutí vlasů a vousů
Zvolte požadovaný nástavec podle délky zastřihnutí. Zapněte přístroj posunutím tlačítka do pozice I. Na displeji se zobrazí
aktuální procentuální stav baterie.
Zastřihávání kontur a krku
Nástavec (3) umožní zastřihávání kontur na hůře dostupných místech. Vypněte přístroj na pozici 0. Odstraňte nástavec (6) a
přístroj opět zapněte přístroj. Zastřihněte na požadovaných místech i bez nástavce.
Prostřihnutí
Přístroj má funkci prostřihávání. Použijte nástavec na hlavici přístroje. Pomocí přepínání (2), lze docílit různých výsledků.
Vypnutí
Vypněte přístroj pomocí posunutí tlačítka do pozice 0.

Údržba a ošetřování
Pravidelné čištění a ošetřování Vám zajistí optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje.
• Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným, měkkým hadříkem.
• Po každém použití odstraňte zbytky vlasů pomocí čistícího kartáčku.
• Vyjměte hřebínky pro délku střihu a stříhací hlavu a zbytky vlasů vyfoukněte nebo odstraňte pomocí čistícího kartáčku.
• Po každém stříhání kápněte na stříhací hlavu 1 - 2 kapky oleje na šicí stroje.
Technické údaje:

Model: ………………………………………………………….. HSM/R 3100
Pokrytí napětí: …………………………………………………. AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Max
Příkon: …………………………………………………………….. DC 5,0 V, 1000 mA
Třída ochrany: …………………………………………………. III
Čistá hmotnost: ……………………………………………… ca. 0, 400 kg

Baterie:
Provozní doba: ………………………………………… max. 2,5 min
Doba nabíjení: …………………………………………. 2,5 hodin

Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty
odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad,
a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani
tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou
výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s
pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. *) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají
povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru,
hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že
dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

