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Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické
spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální
terapii, masáže, vzduchovou terapii a zkrášlující péči.
Přečtěte si prosím pozorně návod k použití, uschovejte jej pro pozdější použití, zpřístupněte jej
dalším uživatelům a dodržujte uvedené pokyny.
S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém
prostředí, ne v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného
používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje,
musíte ho zlikvidovat.
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Rozsah dodávky
- dámský holicí strojek
- ochranný kryt
- 1 Nástavec na peeling
- 2 distanční hřebeny
- nabíjecí stojan
- síťový adaptér
- čisticí kartáček
- tento návod k použití

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:
VAROVÁNÍ
		

Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí
pro Vaše zdraví.

POZOR
		

Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/
příslušenství.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění na důležité informace.

POZOR

Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.

Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.
Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu
Tento dámský holicí strojek zaručuje jednoduché a důkladné oholení. Díky pohyblivé holicí
hlavě se dámský holicí strojek optimálně přizpůsobí pokožce a bez problémů odstraní chloupky i na těžko dostupných místech. Dámský holicí strojek můžete používat na suchou i mokrou
pokožku. Nástavec na peeling slouží k ODSTRANĚNÍ odumřelých buněk kůže a zabraňuje
zarůstání chloupků.
Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže
ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.

2. Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit
škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i
ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.
VAROVÁNÍ
• Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
• Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
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POZOR
• Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození.
		 Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na
		 uvedenou adresu zákaznického servisu.
• Netahejte za kabel, nekruťte jím a nepřehýbejte jej.
• Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté
		 předměty.
• Síťovou zástrčku připojte do zásuvky instalované v souladu s předpisy.
• Za žádných okolností neotevírejte kryt.
• Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
• Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
• Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka
vytažena ze zásuvky.
VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD
Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby
se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
Přístroj proto
• připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji
• nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
• nepoužívejte při bouřce.
V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí.
Při vytahování síťového zdroje ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy
nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.
Zajistěte, aby se nabíjecí stojan, zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo
jinými kapalinami.
Používejte proto nabíjecí stojan
• používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
• používejte pouze suchýma rukama,
• nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
• nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
• nepoužívejte venku.
Nikdy nesahejte po nabíjecím stojanu, jestliže spadne do vody. Okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku.
VAROVÁNÍ: Oprava
• Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. 
		 Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav
		 se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
• Při poškození síťového zdroje nebo jeho kabelu musí být zdroj vyměněn autorizovaným
obchodníkem.
• Pro objednání náhradních dílů (nástavec na holení, nástavec na peeling)
		 použijte přiložený seznam servisních středisek.
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VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za
určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!
Proto přístroj
• neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
• nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
• nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.
POZOR: Likvidace
Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Přístroj zlikvidujte podle směrnice
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti
likvidaci.
Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě nejprve vyjměte akumulátor.
Nejdříve vyndejte přístroj z nabíjecího stojanu a nechte běžet motor až do úplného zastavení. Odstraňte přední kryt pomocí šroubováku a uvolněte šrouby pod ním. Nakonec
vyndejte akumulátor. Opotřebovaný akumulátor odevzdejte na sběrném místě.

3. Popis přístroje
1. Pohyblivá holicí hlava
2. Vyměnitelný nástavec na holení
3. Vyměnitelný nástavec na peeling
4. Ochranný kryt
5. Malý distanční hřeben
7/10
6. Velký distanční hřeben
7. Osvětlený vypínač
8. Dioda LED
9. Zdířka pro nabíjení
10. Kontrolka nabíjení
11. Nabíjecí stojan
12. Zdířka pro síťový adaptér
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4. Obsluha
• Sejměte obal
• Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
• Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
• Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
• Před prvním použitím přístroj nabíjejte 2 hodiny.
• Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka stále svítí,
je přístroj plně nabitý.
POZOR
• Z hygienických důvodů byste neměli přístroj používat spolu s dalšími osobami.
• Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. řasami,
vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí úrazu,
zablokování nebo poškození přístroje.
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• Přístroj nepoužívejte na holení podrážděné pokožky, křečových žil, míst s vyrážkou či
		 pupínky, (ochlupených) mateřských znamének nebo ran bez předchozí konzultace s
		 lékařem. To samé platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a hemofilií.
• Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka stále
		 svítí, je přístroj plně nabitý.
		 Pak můžete přístroj použít v provozu na akumulátory. Provoz s napájením ze sítě není
		 možný.
• Rychlé blikání kontrolky nabíjení během provozu na baterie znamená, že baterie je
		 prázdná. Přístroj nabijete tak, že ho vložíte do stojanu nebo k němu připojíte síťový
		 adaptér.
• Nabitý akumulátor umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 30 minut.
UPOZORNĚNÍ
•P
 ři dodání nejsou akumulátory plně nabité. Před prvním použitím přístroje musíte
nejdříve aku-mulátory plně nabít, před dalším nabíjením musí být úplně vybité, pak je
třeba je zase zcela nabít.
		 Životnost akumulátorů zvýšíte co nejčastějším opakováním procesů nabíjení a vybíjení.
•D
 ámský holicí strojek můžete bez obav používat ve sprše či ve vaně nebo čistit pod tekoucí vodou.
• Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
•P
 ři používání na mokré pokožce je důležité, aby pokožka byla dostatečně vlhká,
protože pak může přístroj optimálně klouzat po kůži. Rovněž sprchový gel nebo mýdlo
usnadňují používání přístroje.
• Před holením a po něm nepoužívejte žádné emulze s obsahem alkoholu.
• Holicí hlavu netiskněte k pokožce příliš silně, aby nedošlo k podráždění kůže.
• Před holením důkladně očistěte holicí hlavu. Tím se výrazně snižuje nebezpečí infekce.
• Přístroj zapněte vypínačem.
• DiodaLED zajišťuje optimální světelné poměry, takže můžete najít i ty nejjemnější chloupky a
odstranit je.
• Volnou rukou napněte kůži tak, aby se chloupky postavily.
• Pohybujte přístrojem pomalu a rovnoměrně osvětlenou stranou proti směru růstu chloupků.
Na strojek netlačte. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, může pomoci, když
budetepřístrojem pohybovat různými směry po pokožce, čímž docílíte optimálního výsledku.
Použití nástavce na peeling
Nástavec na peeling odstraňuje suché, odumřelé šupinky kůže a zabraňuje zarůstání chloupků.
• Lehkým tahem sejměte nástavec na holení
• Nasaďte nástavec na peeling.
• Zapněte přístroj a lehkým tlakem přejíždějte po pokožce.
Používání distančních hřebenů
Pomocí distančních hřebenů můžete zastřihávat chloupky na dvě různé délky:
• malý distanční hřeben 4 mm
• velký distanční hřeben 8 mm
• Nasaďte požadovaný hřeben na holicí hlavu tak, aby špičky hřebene směřovaly k
osvětlené straně.
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• Zapněte přístroj a pohybujte s ním vždy proti směru růstu chloupků.
• Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal stále v kontaktu s pokožkou.

5. péče a skladování
VAROVÁNÍ
• Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
• Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v
		 žádném případě vniknout kapalina.
• Holicí hlavu očistíte tak, že po stisknutí tlačítka pro odblokování vysunete odnímatel
		 nou planžetu z přístroje.
• Také holicí břity lze sundat z holicí hlavy a vyčistit pod tekoucí vodou. Než tímto
		 způsobem vyčistíte holicí hlavu, můžete z přístroje pomocí štětečku na čištění odstranit
		 uvízlé chloupky.
• Jednou za půl roku kápněte kapku oleje na šicí stroje na planžetu a hřebeny.
• Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
• Nečistěte přístroj v myčce!
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!
Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
Číslo výrobku nebo objednací číslo
Vyměnitelný nástavec na holení

163.701 *

Vyměnitelný nástavec na peeling

163.702 *

Planžeta a holicí břit

163.703 **

Distanční hřeben (4 mm)

163.704 **

Distanční hřeben (8 mm)

163.705 **

Štěteček na čištění

163.706 **

Ochranný kryt

163.153 **

Síťový adaptér

163.707 **

* 		 K dostání u příslušného prodejce nebo prostřednictvím servisního střediska (podle
		 přiloženého seznamu)
** K dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu)
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HL35-0615_CZ Chyby a změny vyhrazeny

