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HOLICÍ STROJEK G32
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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 holicího
strojku.Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na
přístroji.
Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru a držte jej z dosahu dětí.
Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
Ujistěte se, že přístroj a přívodní kabel nikdy není v kontaktu s horkým zařízením jako
např. trouby, rozpálené plotýnky apod.
Pokud saháte na přístroj, přívodní kabel nebo 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 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.
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 prvním použitím připojte holicí strojek k síti a nechte jej nabíjet 12 hodin (poloha
spínače „OFF“). Pak strojek používejte k holení bez síťového přívodu až se baterie plně
vybijí. Potom znovu strojek nabijte.
Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
Strojek držte v pravém úhlu k pokožce.
Na zadní straně přístroje se nachází zastřihovací lišta, která se vysune pomocí tlačítka,
nacházejícího se pod touto lištou.
Údržba:
Doporučujeme přístroj vyčistit po každém holení. Holicí jednotku vyčistěte kartáčkem, který
je v příslušenství. Uvolňovacím tlačítkem sejměte holicí hlavu a vyčistěte ji i zespodu. Při
čištění se nedotýkejte planžety, mohli byste ji poškodit.
Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen ze sítě.
Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků.
K čištění nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky, ani chemikálie jako líh, benzin,
aceton atd.
Vnější povrch holicího strojku čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
Přístroj je vybaven akumulátory. K prodloužení jejich životnosti je vhodné tyto akumulátory
nechat úplně vybít a jejich nabíjení provádět v jednom nepřerušovaném cyklu. Případnou
výměnu akumulátorů Vám provede autorizovaný servis.
Opotřebenou planžetu je třeba nahradit za novou.

4. Technické parametry:
Příkon: 4 W
Napětí: 230V/50Hz
Příslušenství:
síťový kabel
kartáček na čištění
náhradní planžeta
plastový obal se zrcátkem

Dovozce a autorizovaný servis:
SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56f, Praha 3
Tel.: 261 210 123

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

