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Zastřihovač
obočí



Vážení zákazníci,

díky zastřihovacím stranám s různými délkami 
a nástrčnému hřebínku se 2 zastřihovacími délkami
můžete se svým novým zastřihovačem obočí nejen
vytvarovat obočí do perfektního tvaru, ale také rychle
a snadno odstranit nežádoucí chloupky v obličeji
nebo na jiných místech obličeje. 

Tento přístroj má úzký tyčinkový tvar a je tedy
ideálním společníkem na cesty.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit
k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny
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Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návo du,
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento
návod.

Účel použití

Přístroj je určen k zastřihování chloupků v obličeji 
a na jiných místech těla. 

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný 
ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

Nepoužívejte přístroj u dětí.  •
Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte
mimo dosah dětí.

Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah•
dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění! 
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Baterie mohou být v případě spolknutí životu•
 nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může
to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání
vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové
i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li
podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se
baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla,
 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Nestrkejte zastřihovací hlavu do ucha nebo nosu,•
 protože by mohla poranit bubínek nebo nosní sliznici.

Při používání dbejte na pevné usazení zastřihovací•
hlavy.

Pokud jsou přístroj nebo nástrčný hřebínek poško-•
zené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte
pouze originální příslušenství.

Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat,•
 vhazovat do ohně ani zkratovat.
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Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího•
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. 
Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).•

Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístro -•
je pevně uzavřené.

Nikdy neponořujte celý přístroj do vody. •

Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasaďte na zastřiho-•
vací hlavu ochranný kryt.

Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem.•
Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo
výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete 
tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie
vytekla.
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Přehled (rozsah dodávky)

čisticí 
štěteček

posuvný
vypínač

nástrčný hřebínek
3 mm / 6 mm

zastřihovací hlava se
2 zastřihovacími stranami

hliníkové pouzdro

ochranný kryt
přihrádka na baterii

čepel 6 mm 
čepel 17 mm

není zobrazeno:
1 baterie
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Vložení baterie
Sundejte ze zastřihovací hlavy ochranný kryt.1.

Vytáhněte přístroj z hliníkového pouzdra.2.

Osaďte přiloženou baterii do přihrádky dle vyobra-3.
zení. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/–).

Nasuňte hliníkové pouzdro zpátky na přístroj.4.
Pouzdro musí pevně zacvaknout na zastřihovací
hlavu.

Pokud přístroj nepoužíváte, nasaďte na zastřiho-5.
vací hlavu ochranný kryt.
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Použití
• Při používání přístroje na obličeji si vždy

 vezměte na pomoc zrcátko.

• Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasaďte 
na zastřihovací hlavu ochranný kryt. Pouze 
tak je posuvný spínač zablokovaný a nemůže
dojít k neúmyslnému zapnutí. 

• Po každém použití přístroj očistěte podle
pokynů v kapitole „Čištění“. 

• Zastřihovací hlava je opatřena 2 zastřihovacími
stranami o délce 6 mm, resp. 17 mm. Nástrčný
hřebínek má na straně krátké zuby pro délku
zastřihávání 3 mm a na druhé straně delší zuby
pro délku zastřihávání 6 mm. Zvolte zastřihovací
stranu a délku zastřihávání podle požadované -
ho použití.
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Zastřihování obočí (zkracování)

1.   Nasuňte nástrčný hřebínek na zastřihovací
hlavu tak, aby se zuby s požadovanou
zastřihovací délkou – 6 nebo 3 mm – nachá-
zely na straně, kterou chcete použít. 
Při nasouvání do vedení v nástrčném 
hřebínku a vně na zastřihovací hlavě 
dbejte opatrnosti. 

2.   Zapněte přístroj přesunutím posuvného
vypínače do polohy ON.

3.    Veďte přístroj s nástrčným 
hřebínkem opatrně proti směru 
růstu chloupků obočí.

ON
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Zastřihování obrysu obočí do tvaru

   V případě potřeby odstraňte nástrčný hřebínek.

1.    Zapněte přístroj přesunutím posuv-
ného vypínače do polohy ON.

2.   Opatrně veďte zastřihovací hlavu
požadovanou stranou – ve směru
nebo proti směru růstu chloupků –
podél kontury obočí. 
Pečlivě vyholte obočí do tvaru.

m

ON
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Odstraňování chloupků v obličeji

1.    Zapněte přístroj přesunutím posuv-
ného vypínače do polohy ON.

2.   Opatrně veďte zastřihovací hlavu
požadovanou zastřihovací stranou
proti směru růstu chloupků po kůži.

V případě potřeby přitom volnou rukou napínejte kůži
a veďte přístroj pod plochým úhlem přes vyholovanou
oblast.

Stejným způsobem můžete pomocí přístroje
vyholit i vlasy na šíji nebo odstranit nežádoucí
vlasy z jiných míst na těle. 

ON
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VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Pozor při zastřihávání nosních chloupků:•
Nestrkejte zastřihovací hlavu do nosu,
 protože by mohlo dojít k poranění nosní
sliznice. Odstraňujte pomocí přístroje 
pouze chloupky, které vyčnívají z nosu.

Pozor při zastřihávání ušních chloupků:•
Nestrkejte zastřihovací hlavu do zvuko-
vodu, protože by mohlo dojít k poranění
ušního bubínku. Odstraňujte pomocí pří-
stroje pouze chloupky podél vnější linie
ucha.
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Čištění

Čištění zastřihovací hlavy (po každém použití)

Vypněte přístroj a vyčistěte zastřihovací m

hlavu  přiloženým čisticím štětečkem.

Pro důkladnější čištění zastřihovací hlavu m

rozeberte:
       

POZOR na věcné škody

Nikdy neponořujte celý přístroj do vody. •

Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění•
přístroje pevně uzavřené.

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé•
 prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

1. 2.
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Opláchněte čepele pod tekoucí vodou a nechte jem

pak dobře oschnout.

V případě potřeby očistěte vnitřní prostor pouzdram

přiloženým čisticím štětečkem.

Sestavte znovu zastřihovací hlavu:m

       

       Pokud zastřihovací hlava v kroku 2 nezacvakne
sama do bílých háčků vedení, krátce zapněte
přístroj a opět jej vypněte. 
Nakonec bezpodmínečně zajistěte zastřihovací
hlavu na místě posunutím malého tlačítka nahoru.

2.1.
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Mazání nože v zastřihovací hlavě

Při pravidelném používání příležitostně namažtem

nůž v zastřihovací hlavě. 
Aplikujte pro tento účel jednu kapku oleje bez
obsahu kyselin (např. olej na šicí stroje).

Čištění nástrčného hřebínku

Sejměte nástrčný hřebínek z přístroje a lehce nam

něj poklepejte. 

Nástrčný hřebínek vyčistěte přiloženým čisticímm

štětečkem nebo jej opláchněte pod tekoucí vodou.

Čištění pouzdra

V případě potřeby otřete pouzdro lehce navlhče -m

ným hadříkem.
V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí
vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat
voda.
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Technické parametry
Model:                           379 457

Baterie:                         1x LR03(AAA)/1,5 V

Doba trvání provozu:   90 minut

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku 
si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.
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Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí
balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných 
materiálů. 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!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvi-
dovat samostatně, odděleně od domovního odpadu.
Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domov-
ního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

379 457

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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