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A. Nabíjecí kabel

B. USB adaptér (není součástí balení) 

C. Krk

D. Kmen

E. Výstupky / drážky na hlavě 

F. SensaGuard

Tento symbol indikuje, že NuRazor hlava 
je vhodná pro čištění pod otevřeným 
vodovodním kohoutkem.

Upozornění
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO VÝROBKU JSOU VYŽADOVÁNA ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:
• Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Neponořujte jednotku do vody.
• Pokud během nabíjení došlo k pádu do vody, nesahejte na jednotku a ihned ji odpojte ze zásuvky.
• Síťový kabel a příslušenství k němu připojené nejsou určeny k ponoření nebo použití ve sprše.
• Po nabití vždy odpojte produkt z elektrické zásuvky / adaptéru.
• Neumísťujte ani neskladujte výrobek tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo dřezu. Nevkládejte do vody nebo jiné kapaliny.
• Před čištěním tento výrobek odpojte.
• Baterie použitá v tomto produktu může při nesprávném zacházení představovat riziko opětovného nebo chemického popálení. Nerozebírejte, nezahřívejte nad 80 °C ani nespalujte.

CZ

Nabíjení / dobíjení baterie

Ujistěte se, že je jednotka vypnutá. 
• Vložte nabíjecí kabel do jednotky podle obrázku. Druhý konec USB vložte do napájecího adaptéru kompatibilního s USB (Obrázek 1). 
  Používejte pouze s dodaným nabíjecím kabelem. 
• Během nabíjení bude LED kontrolka blikat. Jakmile je jednotka zcela nabitá, kontrolka se rozsvítí a přestane blikat.
• Odpojte kabel z adaptéru, poté z jednotky. 
• Přibližná doba nabíjení je 3 hodiny.
Poznámka: Jednotka nebude fungovat během nabíjení.

Použití

24 hodin před prvním použitím otestujte na malé, diskrétní ploše a počkejte 10 minut.

• Pokud se objeví přecitlivělost nebo alergické reakce, okamžitě přestaňte používat.
• Nepoužívejte na podrážděnou, popraskanou nebo porušenou pokožku.
• Pro citlivé oblasti použijte volitelný kryt SensaGuard.
• Jako u všech holicích strojků používejte opatrně.

Před prvním použitím jednotku plně nabijte.

• Holící strojek má provozní dobu přibližně 60 minut. Pokud se jednotka začne zpomalovat, vyčistěte hlavu. Pokud je stále pomalá, dobijte.
• Používejte na čistou a suchou pokožku. Neměla by se používat voda, mýdlo ani krémy.
• Lehce přejeďte po suché pokožce. Silný tlak může snížit výkon řezání a způsobit podráždění. Oholte se tam a zpět. 

Péče a údržba

Výměna hlavy

SensaGuard

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Model: FNR-001
         500mA

Made in China
U.S. & International Patent(s) Pending.

EMEAWNURZR072820MW

Manufactured by: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Imported and distributed by:
Company Name
Address 1
Address 2
Website
Tel: _____________________________

Tato jednotka obsahuje Li-ion baterii. Na konci životnosti baterie recyklujte jednotku podle místních pokynů.

_ _ _

Vyčistěte jednotku po každém použití. K čištění jednotky nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny, jako je alkohol, aceton nebo 

odstraňovač laku na nehty.

• Pro čištění vypněte jednotku. Odstraňte SensaGuard, pokud je stále připojen k hlavě.
• Vyfoukejte vlasy a nečistoty, které po použití zůstanou. Neklepejte řezací hlavou o tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození.
• Zapněte přístroj a holicí hlavu spusťte pod vlažnou vodou po dobu přibližně 10 sekund. Hlavu zcela neponořujte do vody.
• Otočte jednotku a opatrně vytřepejte přebytečnou vodu. Odložte jednotku stranou a nechte ji úplně vyschnout na vzduchu.
• Skladujte na suchém a bezpečném místě.
Hlava Finishing Touch Flawless® Nu Razor™ je precizně zpracována a při pádu nebo nárazu se může poškodit.

• Před každým použitím jednotku vždy zkontrolujte, zda není poškozená. Poškozenou holicí hlavu ihned vyměňte.
• Tento produkt nemá žádné další díly, které by mohl uživatel opravit. Pro další pomoc kontaktujte zákaznický servis.

Pro optimální výsledky se doporučuje vyměnit hlavici jednotky každé 3-4 měsíce, nebo když již neposkytuje požadované výsledky.

Hlavu může být nutné vyměnit dříve, pokud jednotka ztratí výkon nebo pokud dojde k odštípnutí nebo poškození hlavy.

Při ověření funkčnosti hlavice se ujistěte, že je jednotka plně nabitá. 
• Odstraňte veškeré nástavce.
• S nasazeným krytem jemně položte palec na základnu hlavy a zatlačte směrem nahoru, přičemž držte hlavu po stranách, abyste zabránili pádu (Obrázek 2).
• Uchopte novou hlavu za její strany a zatlačte na hrdlo jednotky. Když je hlava zajištěna, ozve se „cvaknutí“ (obrázek 3).
 Poznámka: Náhradní hlavice není součástí dodávky.

Zarovnejte výstupky na SensaGuard s výstupky na hlavě zařízení (obrázek 4).

• Zatlačte na hlavu, dokud neuslyšíte zacvaknutí na místo (obrázek 5).
• Chcete-li sejmout, položte palec na střed hlavy, zvedněte roh krytu SensaGuard a uvolněte jej z hlavy (obrázek 6).
Poznámka: Některé oblasti mohou být citlivé. Použijte prosím kryt SensaGuard a buďte šetrní.

Varování
Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

• Výrobek nesmí být používán osobou (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl  
 poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem používat výrobek nebo si s ním hrát.
• Používejte tento výrobek pouze pro zamýšlené použití v domácnosti, jak je popsáno v tomto návodu.
• Nabíjejte pouze pomocí nabíjecího kabelu dodaného s tímto výrobkem.
• Používejte pouze s napájecím adaptérem kompatibilním s USB nebo značkovým USB napájecím adaptérem FINISHING TOUCH FAWLESS® (není součástí dodávky).
• Nikdy nenabíjejte tento výrobek, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nepoužívejte jej, pokud nefunguje správně, po poškození nebo po pádu do vody.
• Před použitím vždy zkontrolujte holicí hlavu. Nepoužívejte tento výrobek s poškozenou nebo zlomenou holicí hlavou, protože může dojít ke zranění.
• Udržujte produkt, nabíjecí kabel a napájecí adaptér USB mimo dosah horkých povrchů.
• Vždy připojte nabíjecí kabel nejprve k vyhovujícímu napájecímu adaptéru a poté k zásuvce. Chcete-li jej odpojit, vysuňte adaptér ze zásuvky a poté z jednotky vysuňte nabíjecí kabel.
• Baterie použitá v tomto produktu může při nesprávném zacházení představovat riziko opětovného nebo chemického popálení. Nerozebírejte, nezahřívejte nad 80 °C ani nevhazujte 
 do ohně.


