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Iontový rozčesávací
kartáč

Informace o výrobku



Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny 
a používejte tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovej -
te si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně
předejte i tento návod.

Vážení zákazníci,

s tímto novým rozčesávacím kartáčem 
s iontovou funkcí a měkkými štětinami 
z umělé hmoty jemně rozčešete své vlasy 
a účinně odstraníte zacuchání. 
Když je zapnutá iontová funkce, vytváří
rozčesávací kartáč záporné ionty. 
Ty zabraňují statickému nabíjení vlasů 
a jejich poletování.

Věříme, že Vám bude tento nový rozčesá-
vací kartáč dlouho sloužit k Vaší spokoje-
nosti.
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Účel použití
Výrobek je určen pro česání přírodních lid-•
ských vlasů a není vhodný pro kartáčování
zvířecí srsti.
Výrobek je koncipován pro soukromé použití•
a není vhodný ke komerčním účelům.
Tento výrobek je určen k používání v suchých•
vnitřních prostorách. 

NEBEZPEČÍ pro děti
Obalový materiál se nesmí dostat do rukou•
dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
Baterie mohou být v případě spolknutí životu•
nebezpečné. 
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést
během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání
vnitřních orgánů a k smrti. 
Uchovávejte proto nové i vybité baterie 
a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte 
po dezření, že došlo k spolknutí baterie nebo 
že se baterie mohla dostat do těla nějakým
jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékař-
skou pomoc.



Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj •
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 
Tento přístroj smí používat děti starší 8 let•
a osoby s 
... omezenými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo 
... nedostatkem zkušeností a/nebo 

vědomostí, pokud jsou
... pod dozorem nebo 
... pokud jim bylo vysvětleno, jak se 

s přístrojem bezpečně manipuluje a 
... pokud pochopily, jaká jim při používání

přístroje hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří•
případ, když jsou děti starší 8 let a jsou
během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
Pokud by jednou nějaká baterie vytekla,•
zabraňte kontak tu jejího obsahu s kůží,
očima a sliznicemi. Případně zasažená
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místa omyjte vodou a neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc.
Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.•
Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat•
do ohně ani zkratovat. 

POZOR na věcné škody
Výrobek neponořujte do vody. Chraňte•
výrobek před nárazy, prachem, vlhkostí,
přímým slunečním zářením a extrémními
teplotami.
Připojovací svorky v přihrádce na baterie•
se nesmí zkratovat.
Kontakty baterií a přístroje před vložením•
baterií do přístroje v případě potřeby vy -
čistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou•
vybité nebo pokud nebudete výrobek delší
dobu používat. 
Zabráníte tak poškození, ke kterému by
mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
Vyměňujte vždy všechny baterie najednou.•
Nekombinujte staré a nové baterie,
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 nepoužívejte zároveň různé typy ani
značky baterií ani baterie s rozdílnou
 kapacitou.
Při vkládání baterií dbejte na jejich•
správnou polaritu (+/–).
K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé•
prostředky, tvrdé kartáče apod.
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Technické parametry

Model:                     365 601 / Beurer HT 10
Baterie:                   2x LR03(AAA)/1,5V
Okolní teplota:       -10 až +40 °C
Výrobce:                 Beurer GmbH

Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazu-
jeme právo technických a vzhledových
změn.



Přehled (rozsah dodávky)

štětiny

vypínač

odjišťovací 
tlačítko 

kontrolka

přihrádka na baterie 

Není zobrazeno: 2 baterie LR03 (AAA) 1,5 V
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Uvedení do provozu / 
Výměna baterií

Výměna baterií je nutná tehdy, když už se při
zapnutí kartáče nerozsvítí kontrolka.

Stiskněte odjišťovací tlačítko a odstraňte1.
kryt přihrádky na baterie.

Dodané baterie vložte dle zobrazení,2.
nebo vyměňte vybité baterie za nové.
Dbejte přitom na správnou polaritu (+/–).
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Zasuňte zaskakovací výstupky krytu 3.
přihrádky na baterie do otvorů v pouzdře
a zatlačte kryt přihrádky na baterie tak,
aby slyšitelně a citelně zacvakl na místo.

Click !

Použití

Iontovou funkci zapnete tak, že stisknete1.
vypínač a podržíte jej, dokud se neroz-
svítí kontrolka.

Iontovou funkci používejte pouze na
suché vlasy, protože na mokré vlasy
ionty neúčinkují.



Čištění

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala
voda. Pokud by se tak přece jen stalo, nechte
přístroj před dalším používáním úplně
vyschnout.

Vyjměte z přístroje baterie.1.
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Na výstupu iontů uslyšíte slabé hučení způso-
bované zabudovaným generátorem iontů.

Pročesávejte vlasy od kořínků až ke2.
konečkům.
Chcete-li docílit ještě větší hebkosti vlasů,
pročešte je vícekrát. 
Když chcete rozčesat zacuchané konečky
vlasů, pevně uchopte pramen a pročesá-
vejte konečky, dokud zacuchání nezmizí.
Když chcete vypnout iontovou funkci, 3.
stiskněte vypínač a podržte ho, dokud
kontrolka nezhasne.
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Odstraňte ze štětin všechny zachycené2.
vlasy. 
Vyčistěte rozčesávací kartáč měkkým,3.
mírně navlhčeným hadříkem. Při silnějším
znečištění navlhčete hadřík jemným
mýdlovým roztokem.
Zasuňte zpět baterie.4.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyro-
beny z cenných recyklovatelných ma teriálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání
životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých
obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního
odpadu! 



Model: 365 601 / Beurer HT 10
Výrobce:
Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm
Germany · www.beurer.com
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Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
samostatně, odděleně od domovního odpadu.
Informace o sběrných místech, na kterých bez-
platně přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří 
do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze

zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené
obecní nebo městskou správou nebo ve speci-
alizované prodejně, ve které se prodávají
baterie.


