NÁVOD K OBSLUZE
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ MG5

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123
Fax: 261 215 267

Před použitím výrobku si důkladně pročtěte návod k obsluze !
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Bezpečnost provozu:
Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku
vlasového střihače.Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout
škoda na přístroji.
Nenechávejte zapnutý přístroj a držte jej z dosahu dětí.
Přístroj je určen pouze na stříhání vlasů.
Některé části přístroje se během použití mohou zahřát. Nesahejte na tyto části, vyvarujte
se popálení.
Ujistěte se, že přístroj a přívodní kabel nikdy není v kontaktu s horkým zařízením jako
např. otevřený oheň, rozpálené plotýnky apod.
Nikdy nenechávejte vést kabel přes ostré hrany stolů, umyvadel apod.
Pokud saháte na přístroj nebo na přívodní kabel, zástrčku, mějte vždy suché ruce.
Neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny !
Vždy přístroj vypněte v případě, že:
špatně funguje během používání
před čistěním
když sundáváte nebo nandáváte příslušenství
když vytahujete přístroj ze zásuvky
Nepoužívejte přístroj v případě výskytu vady, zvláště je-li poškozený přívodní kabel.
Přívodní kabel musí být vždy v dobrém stavu.
Přívodní kabel vytahujte ze zásuvky za zástrčku, v žádném případě za kabel.
V případě poškození přívodního kabelu, vždy kontaktujte servisního technika.
Všechny opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní opraváři, neprofesionální přístup
může způsobit vážné poškození přístroje.
Výrobce neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou obsluhou nebo použitím k jinému
účelu, než ke kterému je přístroj určen.
Obsluha přístroje:
Před použitím zapojte adaptér do zásuvky a připojte k dobíjecímu stojánku. Do stojánku
zasuňte střihač a nechte nabíjet po dobu 6 hodin. Během nabíjení svítí červená kontrolka
na střihači.
Přístroj je také možno použít bez předchozího nabíjení přímo se síťovým kabelem s
adaptérem.
Před prvním použitím kápněte pár kapek oleje do stříhací lišty a na pár sekund zapněte
přístroj.
Nastavte požadovanou délku střihu pomocí posuvné lišty v rozmezí 1 – 7 (1 dílek = cca 3
mm), tlačítko na zadní straně musí být v poloze „UNLOCK“. Po nastavení délky střihu
zajistěte tlačítko do polohy „LOCK“.
Přístroj používejte pouze na suché a pročesané vlasy a stříhejte proti směru růstu vlasů.
Střihač držte tak, aby plochá strana hřebenového nástavce byla rovnoběžná s povrchem
hlavy. Přístrojem pohybujte pomalu a při ukončení pohybu ho zvedejte od hlavy.
Stříhejte vždy jen menší množství vlasů.
Měňte nastavení délky střihu, aby jste na různých místech hlavy vytvořili různou délku
vlasů.

•

•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stříhání přes hřeben nebo přes prsty lze použít při střihání vlasů delších než 12 mm. Sejměte
hřebenový nástavec, zvedněte hřebenem malou část vlasů nebo malou část vlasů uchopte
mezi prsty. Zvedněte vlasy hřebenem nebo prsty tak, abyste odstřihovali pouze tu část, kterou
požadujete odstřihnout. Odstřihujte vlasy, které přesahují hřeben nebo prsty.
Hřebenem průběžně pročesávejte vlasy a kontrolujte případné nerovnosti ve vytvářeném
účesu.
Údržba:
Doporučujeme přístroj vyčistit po každém stříhání.
Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen ze sítě.
Sejměte hřebenový nástavec.
Střihací jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství.
Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků, ani jej neoplachujte pod
tekoucí vodou.
K čištění nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky, ani chemikálie jako líh, benzin,
aceton atd.
Vnější povrch střihače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
Pravidelně provádějte olejování břitů. K mazání používejte dodávaný olej, případně olej
olivový. V žádném případě nepoužívejte k mazání motorové oleje.

4. Technické parametry:
Příkon: 2 W
Napětí: 230V/50Hz

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)
přístroj nepotřebuje zemnění
nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše

Příslušenství:
nabíjecí stojánek
síťový kabel s adaptérem
hřeben
nůžky
olejíček
štěteček na čištění

