
CZ,   MP42B HOLÍCÍ STROJEK AKU 

1. Holící nůž.
2. Přepínač zapnutí a vypnutí.
3. Adapter.
4. Nástavec na nastavení délky střihu 0 - 10 mm.
5. Kartáček.
6. Mazací olej.

UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro
budoucí použití.
• Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku 8 a více let,  osoby s dostatečnými
fyzickými,  smyslovými  nebo  duševními  schopnostmi  nebo  znalostmi.  Dále  osoby s
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dozor,
instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a úplnému porozumění možných
nebezpečí.

 Všechny plastové sáčky a obalové komponenty uchovávejte mimo dosah dětí. Jsou
potenciálně nebezpečné.
Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste zkontrolovali, zda je napětí adaptéru a napětí
vaší domácnosti shodné.

 Nenabíjejte baterie v blízkosti  vody obsažené ve vanách, umyvadlech nebo jiných
nádobách.
Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli.
 Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a jejich dosah.
 Nepoužívejte jej, pokud má řezné vodítko praskliny nebo čepel nemá všechny zuby v

perfektním stavu. Mohou být příčinou vážných zranění.
 Během používání neodkládejte přístroj na oděv ani jiné látkové předměty, aby nedošlo

k jeho zablokování. Nesmí být ponechán připojen na rovných plochách, jako jsou stoly
nebo pultové desky, protože vibrace spotřebiče mohou způsobit jeho sesunutí spadnutí a
poškození na které se nebude vztahovat záruka..
 Nepoužívejte přístroj na zraněnou pokožku nebo při kožním onemocnění.
 Pro  dobití  baterie  vždy  používejte  dodaný  adaptér.  Nepoužívejte  žádný  jiný  typ

adaptéru.
 Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

VELMI DŮLEŽITÉ: Adaptér nikdy neponořujte do vody. Adaptér musí být používán
vždy uvnitř. Nepoužívejte ho venku.

 Používáte-li  přístroj  v  koupelně,  doporučuje  se  instalovat  do  elektrického obvodu
koupelny  diferenciální  proudový  proud  (DDR)  diferenciálního  proudu  přiřazeného
výkonu, který nepřesahuje 30 mA. Požádejte svého elektrikáře o radu.
• Čištění a údržbu prováděnou uživateli, nemohou provádět děti bez dozoru.
 Pokud se poškodí kabel adaptéru, muže ho vyměnit pouze autorizovaný servis.
 Pokud se na čepeli nachází nylonové vlákno, je to pouze kvůli kontrole kvality čepele

po jejím instalování.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Přístroj je určen pro holení a provádění úprav vousů, knírku a pro dokonalou úpravu
postranních kotlet,  krku a jako zastřihovač tělního ochlupení.

 Nabíjení baterie.
 Před prvním použitím je nutné baterii nabít.
 Přepněte spínač (2) do polohy „0FF“, připojte adaptér ve spodní části spotřebiče a

jeho druhý konec (3) do sítě.
 Pro  první  nabíjení  nechte  přístroj  připojený  minimálně  2  hodiny.  Kontrolka  bude

svítit, dokud nedojde k nabití baterie. Pro použití spotřebiče odpojte adaptér. Bateriový
provoz může trvat přibližně 60 minut.
 Pro optimalizaci životnosti baterie nezapomeňte na následující rady:

- Nikdy nepřekračujte uvedené zatížení akumulátoru, tak aby se přístroj velmi ohřál.
- Je důležité vybít baterii před jejím opětovným nabitím, nechat ji zapnutou, dokud se
nezastaví, nebo se výkon jasně sníží.
- Baterie musí být dobíjena minimálně každých 6 měsíců, pokud nebyla používána po
uvedenou dobu.
- Rovněž spotřebič dobijte, pokud nebyl používán déle než měsíc.

LUBRIKACE-MAZÁNÍ.
 Aby strojek správně fungoval, je nutné před každým použitím namazat čepele olejem.
 Opatrně nalijte několik kapek oleje, které jsou k dispozici, mezi zuby čepele, nebo

pokud jste vyčerpali, s jiným vysoce kvalitním olejem bez kyselin.
 Na několik sekund otočte zastřihovač a přebytečný olej očistěte hadříkem.

HOLENÍ / STŘIH
Zastřihovač vlasů je vybaven nástavcem pro holení (4), který umožňuje přesnou výšku
řezu v různých délkách (0 - 10 mm) otáčením kolečka dosáhnete různých délek střihu.
 Umístěte nástavec na nože a prstem jej zatlačte, abyste jej správně upevnili. (Obr. A).

ZAČÁTEK STŘIHU
Pracujte pomalu. Dělejte krátké střihy. Nepřibližujte se k poslednímu řezu na jedné

straně nebo na zadní straně. Pracujte postupně a po celém povrchu.
 Je lepší střih pokaždé pouze zkrátit, aby ho bylo možné o něco později ještě snížit.
 Před  zahájením střihu  vousy nebo knír  používejte  hřeben.  Upravujte  vousy nebo,

chlupy nebo vlasy pouz suché.  Snadnější  vidte  a  kontrolujete  množství  vlasů,  které
zůstávají.

ZÁSTŘIH VOUSŮ
 Nezapomeňte, že musíte začít s nástavcem řezu nastaveným na nejdelší polohu řezu,

než jej nastavíte do dolní polohy.
 Začněte tím, že odříznete bradu z boku dolů a pohybujete strojkem s měkkými pohyby

směrem nahoru a ven.
 Pro finální úpravy a hrany vždy používejte zastřihovač bez nástavce.
 Začněte tím, střihem říznete bradu z boku dolů a pohybujete strojkem s měkkými

pohyby směrem nahoru a ven.
 Pro finální úpravy a hrany vždy používejte zastřihovač vlasů bez jakýchkoliv vodítek.
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STŘIH KNÍRKU
 Střih veďte  směrem dolů.
 Začněte s nástavcem v jeho delší poloze. Později můžete použít kratší řez.

KONEČNÝ STŘIH
Nepoužívejte nástavec pro finální úpravy.
 Chcete-li získat přesný a rovný řez umístěte jej tak, aby čepel byla v mírném kontaktu

s  pokožkou,  a  střih  postupoval  směrem  dolů.  Tímto  způsobem  získáte  dokonalou
zástřih.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
 Než začnete přístroj čistit, ujistěte se, že není připojen přes adapter k síti.
 Pro správné čištění doporučujeme odstranit blok nože. Přitiskněte palcem oranžový

posunovač (obr. B). Blok se uvolní. Vyčistěte kartáčkem (5) ostří a vnitřek zastřihovače
vlasů. Můžete ho čistit pod vodovodním kohoutkem, je odolný vůči vodě IPX5.

 Chcete-li  vyměnit  blok  nože,  ve  spodní  části  (obr.  C),  zatlačte  na  vrchol,  dokud
nezacvakne (obr. D).
 K čištění vnějších částí spotřebiče používejte jemně navlhčený hadřík.
 Nepoužívejte k čištění chemická rozpouštědla pasty nebo brusiva, kovových drátů a

podobně, které by mohly poškodit povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o ekologickou likvidaci. Recyklací tak 
zajistíte zdravé životní prostředí.
•Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládaní s nebezpečnými 
odpady. 
• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.
 

SK, MP42B HOLIACI STROJČEK AKU

1. Holiaci nôž.
2. Prepínač zapnutia a vypnutia.
3. Adapter.
4. Nástavec na nastavenie dĺžky strihu 0 - 10 mm.
5. Kefka.
6. Mazací olej.

UPOZORNENIE
• Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre 
budúce použitie.
• Tento spotrebič môžu používať osoby vo veku 8 a viac rokov, osoby s dostatočnými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo znalosťami. Ďalej osoby 
s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý zodpovedajúci 
dozor, inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a úplnému porozumenie
možných nebezpečenstvo.
 Všetky plastové vrecká a obalové komponenty uchovávajte mimo dosahu detí. Sú 

potenciálne nebezpečné.
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Nepripájajte spotrebič k sieti, bez toho aby ste skontrolovali, či je napätie adaptéra a 
napätia vašej domácnosti zhodné.
 Nenabíjajte batérie v blízkosti vody obsiahnutej vo vaniach, umývadlách alebo iných 

nádobách.
Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali.
 Uchovávajte prístroj mimo zdroja tepla a ich dosah.
 Nepoužívajte ho, ak má rezné vodítko praskliny alebo čepeľ nemá všetky zuby v 

perfektnom stave. Môžu byť príčinou vážnych zranení.
 Počas používania neodkladajte prístroj na odev ani iné látkové predmety, aby nedošlo 

k jeho zablokovaniu. Nesmie byť ponechaný pripojený na rovných plochách, ako sú 
stoly alebo pultové dosky, pretože vibrácie spotrebiče môžu spôsobiť jeho zosunutiu 
spadnutie a poškodenie na ktoré sa nebude vzťahovať záruka ..
 Nepoužívajte prístroj na zranenú pokožku alebo pri kožnom ochorení.
 Pre dobitie batérie vždy používajte dodaný adaptér. Nepoužívajte žiadny iný typ 

adaptéra.
 Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.

VEĽMI DÔLEŽITÉ: Adaptér nikdy neponárajte do vody. Adaptér musí byť používaný 
vždy vnútri. Nepoužívajte ho vonku.
 Ak používate prístroj v kúpeľni, odporúča sa inštalovať do elektrického obvodu 

kúpeľne diferenciálnej prúdový prúd (DDR) diferenciálneho prúdu priradeného výkonu,
ktorý nepresahuje 30 mA. Požiadajte svojho elektrikára o radu.
• Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľmi, nemôžu vykonávať deti bez dozoru.
 Ak sa poškodí kábel adaptéra, muža ho vymeniť len autorizovaný servis.
 Ak sa na čepeli nachádza nylonové vlákno, je to len kvôli kontrole kvality čepele po 

jej inštalovaní.

NÁVOD NA POUŽITIE
Prístroj je určený pre holenie a vykonávanie úprav fúzov, fúziky a pre dokonalú úpravu 
postranných kotliet, krku a ako zastrihávač těloního ochlpenia.
 Nabíjanie batérie.
 Pred prvým použitím je nutné batériu nabiť.
 Prepnite spínač (2) do polohy "0FF", pripojte adaptér v spodnej časti spotrebiča a jeho

druhý koniec (3) do siete.
 Pre prvé nabíjanie nechajte prístroj pripojený minimálne 2 hodiny. Kontrolka bude 

svietiť, kým nedôjde k nabitie batérie. Pre použitie spotrebiča odpojte adaptér. Batériová
prevádzka môže trvať približne 60 minút.
 Pre optimalizáciu životnosti batérie nezabudnite na nasledujúce rady:

- Nikdy neprekračujte uvedené zaťaženie akumulátora, tak aby sa prístroj veľmi ohrial.
- Je dôležité vybiť batériu pred jej opätovným nabitím, nechať ju zapnutú, kým sa 
nezastaví, alebo sa výkon jasne zníži.
- Batérie musia byť dobíjaná minimálne každých 6 mesiacov, pokiaľ nebola používaná 
po uvedenú dobu.
- Takisto spotrebič dobite, pokiaľ nebol používaný dlhšie ako mesiac.

MAZANIE.
 Aby strojček správne fungoval, je nutné pred každým použitím namazať čepele 

olejom.
 Opatrne nalejte niekoľko kvapiek oleja, ktoré sú k dispozícii, medzi zubami čepele, 

alebo ak ste vyčerpali, s iným vysoko kvalitným olejom bez kyselín.
 Na niekoľko sekúnd otočte zastrihávač a prebytočný olej očistite handričkou.
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HOLENIE / STRIH
Strihač vlasov je vybavený nástavcom pre holenie (4), ktorý umožňuje presnú výšku 
rezu v rôznych dĺžkach (0 - 10 mm) otáčaním kolieska dosiahnete rôznych dĺžok strihu.
 Umiestnite nadstavec na nože a prstom ho zatlačte, aby ste ho správne upevnili. (Obr. 

A).

ZAČIATOK STRIHU
Pracujte pomaly. Robte krátke strihy. Nepribližujte sa k poslednému rezu na jednej 

strane alebo na zadnej strane. Pracujte postupne a po celom povrchu.
 Je lepšie strih zakaždým len skrátiť, aby ho bolo možné o niečo neskôr ešte znížiť.
 Pred začatím strihu fúzy alebo fúzy používajte hrebeň. Upravujte fúzy alebo, chlpy 

alebo vlasy pouz suché. Ľahšie vidte a kontrolujete množstvo vlasov, ktoré zostávajú.

ZOSTRIH FÚZ
 Nezabudnite, že musíte začať s nástavcom rezu nastaveným na najdlhšiu polohu rezu, 

než ho nastavíte do dolnej polohy.
 Začnite tým, že odrežete z boku dole a pohybujete strojčekom s mäkkými pohybmi 

smerom nahor a von.
 Pre finálne úpravy a hrany vždy používajte zastrihávač bez nástavca.
 Začnite tým, strihom brady z boku dole a pohybujete strojčekom s mäkkými pohybmi 

smerom nahor a von.
 Pre finálne úpravy a hrany vždy používajte zastrihávač vlasov bez akýchkoľvek 

vodítok.

STRIH FÚZIKA
 Strih veďte smerom nadol.
 Začnite s nástavcom v jeho dlhšej polohe. Neskôr môžete použiť kratšie rez.

KONEČNÝ STRIH
Nepoužívajte nástavec pre finálne úpravy.
 Ak chcete získať presný a rovný rez umiestnite ho tak, aby čepeľ bola v miernom 

kontakte s pokožkou, a strih postupoval smerom nadol. Týmto spôsobom získate 
dokonalú zástrih.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
 Než začnete prístroj čistiť, uistite sa, že nie je pripojený cez adaptér k sieti.
 Pre správne čistenie odporúčame odstrániť blok noža. Pritlačte palcom oranžový 

posunovač (obr. B). Blok sa uvoľní. Vyčistite kefkou (5) ostrie a vnútro zastrihávača 
vlasov. Môžete ho čistiť pod vodovodným kohútikom, je odolný voči vode IPX5.
 Ak chcete vymeniť blok nože, v spodnej časti (obr. C), zatlačte na vrchol, kým 

nezapadne (obr. D).
 Na čistenie vonkajších častí spotrebiča používajte jemne navlhčenú handričku.
 Nepoužívajte na čistenie chemické rozpúšťadlá pasty alebo brúsivá, kovových drôtov 

a podobne, ktoré by mohli poškodiť povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o ekologickú likvidáciu. Recykláciou
tak zaistíte zdravé životné prostredie.
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• Zlikvidujte prístroj v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi.
• Nikdy prístroj nevyhadzujte do odpadu. Pomôžete tým k zlepšeniu životného 
prostredia.
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