
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V061F Multifunkční kartáč pro úpravu vlasů a vousů  

Pozornost:

Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste využili plný potenciál produktu. Před připojením 
zkontrolujte, zda napětí spotřebiče odpovídá napětí v elektrické instalaci. Tyto pokyny 
uschovejte.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Nepoužívejte výrobek v koupelně nebo v blízkosti zdrojů vody nebo tekutin.

Před uložením zařízení se ujistěte, že je studené.

Nepokoušejte se jednotku opravit sami, obraťte se na kvalifikovaný personál.

Použití:

Před použitím udržujte vlasy / vousy suché.

Použijte konektor v příslušné zásuvce.

Stisknutím tlačítka ON / OFF zapnete. Bílé světlo bude svítit.

Stisknutím a podržením spínače ,, Zámek ,, se otočíte o 180 stupňů. Vhodný pro všechny 
úhlové potřeby .

Zahřátí trvá 3 minuty.

Během používání jednou rukou táhnete vlasy / vousy a hřeben rovněji.

Nemělo by to stříhat příliš mnoho vlasů, pokud chcete upravovat více, zpomalte rychlost 
česání.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 
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Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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