
PŘED POUŽITÍM STROJKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Instalace / Výměna baterie

• Sejměte víčko (Obrázek 1)
• Jednou rukou uchopte horní část strojku, druhou rukou spodní polovinu strojku a roztáhněte (Obrázek 2 ).
• Umístěte  1AA baterii (součást balení) do  přihrádky, ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ke dnu jednotky. 
• Zasuňte spodní část strojku zpět na místo (Obrázek 2).

CZ

Použití

Poznámka: Před prvním použitím vyzkoušejte strojek na malé ploše. Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě 
přestaňte. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Při použití se hlava strojku zahřeje.
1) Sejměte víčko (Obrázek 1).
2) Posuňte zlatý spínač umístěný na straně strojku směrem nahoru do pozice ON (Obrázek 3). Při zapnutí strojku se automaticky 
 rozsvítí kontrolka. 
3) Jemně přitlačte holící hlavu k pokožce. Strojek by neměl být šikmo nakloněný. Pokračujte malými krouživými pohyby k odstranění 
 nežádoucích chloupků (Obrázek 5).

Čištění (Ujistěte se, že je strojek vypnutý) 

1) Otočte holící hlavu proti směru hodinových ručiček a sejměte (Obrázek 4).
2) Vyčistěte holící hlavu přiloženým kartáčkem. 
3) Zbylé chloupky jemně vyklepejte.
4) Nasazení holící hlavy zpět na strojek provedete zarovnáním drážek a otočením ve směru hodinových ručiček (Obrázek 4). 

Rady a tipyt

• Pokud strojek při použití začne zpomalovat, vyčistěte hlavu i tělo strojku od odstraněných chloupků. 
• Pokud strojek stále běží pomalu, vyměňte baterii.  
• Vhodné pro každodenní použití.

Výměna holící hlavice

• Pro nejlepší výsledek se doporučuje výměna holící hlavy každé 3-4 měsíce.
• Nutnost výměny může nastat i dříve, pokud strojek již neposkytuje požadované výsledky nebo v případě poškození hlavice. 
• Tento produkt je kompatibilní pouze s Generation 2 Finishing Touch Flawless Replacement Heads

Varování
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
• Používejte dle pokynů v tomto manuálu. 
• Není určeno k použití na oblast kolem očí. 
• Neoplachujte holící hlavu pod tekoucí vodou. Neponořujte do vody. 
• Uchovávejte na chladném a suchém místě. 
• Baterii vkládejte dle návodu. Nevhazujte baterii do ohně - riziko vzniku exploze. 
• Staré baterie likvidujte v souladu se všemi platnými místními předpisy.

CZ
A. Víčko 
B. Holící hlava
C. Světelná kontrolka
D. Tlačítko zapnutí/vypnutí
E.  Baterie AA
F. Přihrádka na baterii


