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CZ
STŘÍHAČ VLASŮ
Mithos Titanium
Mithos Titanium Plus
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku
značky TAURUS.
Díky použitým technologiím,
designu, výkonu a skutečnosti, že
výrobek přesahuje předepsané
normy kvality, Vám můžeme
garantovat dlouhou životnost a
spokojenost s jeho používáním.
Popis
A Čepele
B Páčka pro výměnu čepele
C Vypínač
D 3mm hřebenový nástavec (1/8
palce) # 1
E 6mm hřebenový nástavec (1/4
palce) # 2
F 9mm hřebenový nástavec (3/8
palce) # 3

I Hřebenový nástavec na levou
stranu (*)
J Hřeben
K Lahvička mazacího oleje
L Čistící kartáček
M Ochranný kryt čepele
N Ochranná tkanina (*)
O Klipy (*)
P Čistící velký kartáč (*)
Q Pouzdro na přenos (*)
(*) K dispozici pouze u modelu
Mithos Titan plus
- Pokud model vašeho
spotřebiče nemá příslušenství
popsané výše, je možné ho také
zakoupit zvlášť v servisním
středisku.
- Před prvním spuštěním
spotřebiče si pozorně přečtěte
tyto pokyny a uschovejte je pro
budoucí použití. Nedodržování
těchto pokynů může mít za
následek nehodu.

Bezpečnostní upozornění a varování
- Tento spotřebič smí používat děti starší 3 let, které jsou
pod dozorem.
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby bez
patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
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- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod
dohledem, aby si se spotřebičem nehrály
- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny
dětmi, pokud jsou pod dozorem nebo vedením. Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být použit
v blízkosti vody.
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být
použit v blízkosti vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být
vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným
servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat
nebo opravovat, může to být nebezpečné.
- Před zapojením spotřebiče do
sítě se ujistěte, že napětí na
výkonovém štítku spotřebiče
odpovídá síťovému napětí v
domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s
uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být
správně a úplně zasunuta do
zásuvky. Nepředělávejte
zástrčku. Nepoužívejte
adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým
kabelem nepoužívejte násilí.
Nikdy za síťový kabel spotřebič
nezvedejte, nepřenášejte ani jím
spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel
kolem spotřebiče.

- Zajistěte, aby síťový kabel
nepřišel do kontaktu s horkými
plochami spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu.
Poškozený nebo spletený kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou
mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li
síťový kabel nebo zástrčka
poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště
spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze
sítě, abyste předešli úrazu
elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže
spadl na zem, vykazuje-li viditelné
známky poškození nebo pokud
prosakuje.
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- Nezanechávejte spotřebič
venku vystavený dešti nebo
vlhku. Voda, která vnikne do
spotřebiče, zvyšuje riziko
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
- UPOZORNĚNÍ: Údržbu
spotřebiče provádějte pouze,
když je suchý.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud
máte vlhké ruce nebo nohy, nebo
pokud jste naboso.
- Během provozu spotřebiče se
nedotýkejte jeho pohyblivých
částí.
Obsluha a péče:
- Nepoužívejte spotřebič, pokud
jeho součásti nebo příslušenství
nejsou správně upevněné nebo
jsou vadné. Neprodleně je
vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič na
mokré vlasy.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud
tlačítko zapnutí/vypnutí
nefunguje.
- Pokud spotřebič používáte v
koupelně nebo na podobném
místě, odpojte přístroj od
elektrické sítě, pokud není
používán, dokonce i pokud je to
jen na krátkou dobu. Blízkost
vody představuje riziko,
i když je spotřebič odpojen.
- Vždy odpojte nabíjecí kabel z
elektrické sítě, když není
používán, před jeho údržbou,
nastavením nebo výměnou
příslušenství.

- Tento spotřebič je určen pouze
pro použití v domácnosti, ne pro
profesionální, průmyslové
použití.
- Spotřebič by měl být
uchováván mimo dosah dětí a/
nebo osob se sníženými
psychickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi.
- Během používání spotřebiče jej
nikdy nepokládejte.
- Udržujte spotřebič v dobrém
stavu. Kontrolujte, zda nejsou
pohyblivé části vychýlené nebo
zaseknuté, a ujišťujte se, že
žádná z částí není poškozená a
nenastala žádná z výjimečných
situací.
- Během používání spotřebič
držte mimo dosah dětí a kolem
stojících osob.
- Nepoužívejte spotřebič k
úpravě srsti domácích mazlíčků
a jiných zvířat.
Servis:
- Spotřebič byl výrobcem
promazán. Pro udržení dobrého
výkonu spotřebiče
doporučujeme při každém
čištění spotřebiče promazání
břitů pár kapkami oleje na konce
břitů,a poté na pár vteřin
spotřebič zapnout.
- Ujistěte se, že je spotřebič
obsluhován pouze odborným
personálem, a že součásti/
příslušenství jsou vyměněny
pouze za originální součásti
nebo příslušenství.
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- Jakékoliv zneužití nebo
nedodržení návodu k obsluze
má za následek ztrátu záruky a
odpovědnosti výrobce za vzniklé
škody.
Návod k obsluze Před
použitím:
- Ujistěte se, že jste ze
spotřebiče odstranili celý
prodejní obal.
Připojení hřebenového
nástavce:
- Uchopte hřebenový nástavec z
obou stran, nasaďte jej na břity a
zatlačte na něj, dokud se
nepřimkne (obr. 1).
- Jakmile budete chtít nástavec
vyjmout, pouze jej vytáhněte.
Použití:
- Před připojením do sítě
kompletně odviňte napájecí
kabel.
- Odstraňte ochrannou fólii
spotřebiče (obr. 1).
- Připojte spotřebič k elektrické
síti.
- Ujistěte se, že čepele jsou
správně usazeny.
- Zapněte spotřebič pomocí
spínače zapnutí / vypnutí
Jak stříhat vlasy:
- Usaďte osobu, jejíž vlasy
budete stříhat tak, aby vrchní
část hlavy byla v úrovni vašich
očí. Okolo krku umístěte
ochranný ručník nebo jinou látku.

- Pro získání nejlepších výsledků
je lepší používat přístroj na
suché vlasy, protože je mnohem
jednodušší ovládat vlasy a
kontrolovat výsledek stříhání.
- Před stříháním učešte dobře
vlasy. Ujistěte se, že nejsou
spletené a jsou bez uzlů.
- Udržujte spotřebič v klidu a
používejte ho uvolněným
způsobem pro zajištění
maximální kontroly nad střihem a
jednotného výsledku. Pokračujte
postupným zkracováním vlasů
kolem hlavy.
- Ponechejte o něco delší vlasy,
než je požadovaná délka, později
její délku můžete pozměnit.
- Při práci upravujte délku
hřebenového nástavce pro
dosažení požadovaného
výsledku.
- V pravidelných intervalech
zastavte stříhání, abyste
zkontrolovali dosavadní výsledky.
Krok 1 - Šíje:
- Připojte velikost hřebenového
nástavce 3“ / 6 mm.
- Držte přístroj holicího strojku
směrem dolů a začněte stříhat
vlasy ze spodu krku.
- Udělejte pohyby směrem
vzhůru, postupným zvedáním
spotřebiče směrem dál od hlavy.
Postupujte v této technice
stříhání vlasů až do výšky uší
(obr. 2).
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Krok 2 - Zadní část hlavy:
- Připojte velikost hřebenového
nástavce 9“ / 12 mm a
pokračujte se zadní částí hlavy
(obr. 3).
Krok 3 - Boční stana hlavy:
- Připojte nový kratší hřebenový
nástavec velikosti 3" / 6 mm pro
ostříhání boků.
- Připojte znovu nejdelší
hřebenový nástavec 9" / 12 mm
a pokračujte, pokud
nedosáhnete vrcholu hlavy.
Krok 4 - Horní část hlavy:
- Použijte velikost hřebenového
nástavce 9" /12 mm, pohybujte
strojkem ve směru zezadu
dopředu, proti směru růstu vlasů
(obr. 4). V některých případech
je nutné překontrolovat výsledek
práce a změnit směr stříhání
zepředu dozadu.
- Velikost hřebenového nástavce
3" / 6 mm se používá, když
chcete dosáhnout lepších
výsledků stříhání.
- Pro ponechání delších vlasů
použijte hřebenový nástavec o
velikosti 12 mm. Podržte vlasy
hřebenem nebo hřebenem i
prsty a stříhejte.
- Při zkracování vlasů vždy
stříhejte postupně zezadu
dopředu, s použitím hřebenu
nebo prstů.

Krok 5 - konečná fáze:
- Nakonec použijte spotřebič bez
připevněných hřebenových
nástavců k čepeli pro ostříhání
kolem krku, stran krku a uší.
- Chcete-li vytvořit rovné licousy,
otočte spotřebič pro použití
vrchních čepelí (obr. 5).
Pohybujte se spotřebičem tak
aby se přizpůsobil fyziognomii
hlavy. Pro dosažení lepších
výsledků použijte holicí strojek.
Poté, co jste dokončili práci se
spotřebičem:
- Vypněte spotřebič tlačítkem pro
zapnutí/vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické
sítě.
- Vyčistěte spotřebič.
- Nasaďte ochranný kryt čepele.
Údržba
- Před zahájením čištění odpojte
nabíječku z elektrické sítě a
počkejte, až vychladne.
- Očistěte zařízení vlhkou látkou
s pár kapkami čisticího
prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče
nepoužívejte rozpouštědla nebo
kyselé či zásadité čistící
prostředky, jako jsou bělidla, ani
brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do
vody ani jiné tekutiny, ani
neumisťujte pod tekoucí vodu.
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- Čistěte břity a nástavce
pomocí čisticího kartáčku.
Kartáčkem odstraňte zbytky
vlasů z břitů a z vnitřku
spotřebiče. Je nezbytné
odstraňovat zbytky vlasů po
každém použití.
- NIKDY nedemontujte břity z
přístroje k čištění.
Opravy a výjimečné situace
- Jestliže přístroj nepracuje
správně nebo je poškozený,
kontaktujte autorizované
servisní středisko. Nepokoušejte
se přístroj rozebírat nebo
opravovat sami, protože to může
být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel
poškozený, musí být vyměněn
výrobcem nebo jeho
autorizovaným servisem.
Pro výrobky EU verze a/nebo
vyžaduje-li to legislativa vaší
země:
Ekologie a recyklovatelnost
výrobku
- Materiály, ve kterých je
zabalen tento spotřebič, jsou
uvedeny v kolektivním sběrném
a recyklačním systému.
Zamýšlíte-li se jich zbavit,
použijte adekvátní veřejné
kontejnery určené k recyklaci
daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje
koncentrace nebo látky, které by

mohly být považovány za
škodlivé pro životní prostředí.
Tento symbol
znamená, že v případě,
že spotřebič dosloužil
svému určení, je třeba
jej předat
specializovanému
sběrnému dvoru pro
selektivní sběr
odpadních elektrických
a elektronických
zařízení (OEEZ).
Tento spotřebič je v souladu se
Směrnicí 2014/35/EU o nízkém
napětí, se Směrnicí 2014/30/EU
o elektromagnetické
kompatibilitě, se Směrnicí
2011/65/EU o omezeních
používání vybraných
nebezpečných látek v
elektrických a elektronických
zařízeních a se Směrnicí
2009/125/EC o požadavcích na
ekodesign výrobku spojených se
spotřebou energie.

SK
STRIHAČ VLASOV
Mithos Titanium
Mithos Titanium Plus
Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku
značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám,
dizajnu, výkonu a skutočnosti, že
výrobok presahuje predpísané
normy kvality, Vám môžeme
garantovať dlhú životnosť a
spokojnosť s jeho používaním.
Opis
A Čepeľ
B Páčka na výmenu čepele
C Vypínač
D 3mm hrebeňový nástavec (1/8
palca) # 1
E 6mm hrebeňový nástavec (1/4
palca) # 2
F 9mm hrebeňový nástavec (3/8
palca) # 3

H Hrebeňový nástavec na pravú
stranu (*)
I Hrebeňový nástavec na ľavú
stranu (*)
J Hrebeň
K Fľaška mazacieho oleja
L Čistiaca kefka
M Ochranný kryt čepele
N Ochranná tkanina (*)
O Klipy (*)
P Čistiacia veľká kefa (*)
Q Puzdro na prenášanie (*)
(*) K dispozícii len v balení
modelu Mithos Titan plus
- Ak model Vášho spotrebiča
nemá vyššie popísané
príslušenstvo, je možné ho tiež
zakúpiť zvlášť v servisnom
stredisku.
- Pred prvým spustením
spotrebiča si pozorne prečítajte
tieto pokyny a odložte ich pre
budúce použitie. Nedodržiavanie
týchto pokynov môže mať za
následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenia a varovania
- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 3 roky,
ktoré sú pod dozorom.
- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby bez patričných skúseností alebo osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo
vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku
spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou
spotrebiča.
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- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod
dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu smú byť vykonávané
deti, ak sú pod dozorom alebo vedením.
Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť
použitý v blízkosti vody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený
výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.
Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo
opravovať, môže to byť nebezpečné.
- Pred zapojením spotrebiča do
siete sa uistite, že napätie na
výkonovom štítku spotrebiča
zodpovedá sieťovému napätiu v
domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s
uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť
správne a úplne zasunutá do
zásuvky. Neprerábajte zástrčku.
Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým
káblom nepoužívajte násilie.
Nikdy za sieťový kábel
spotrebiča nedvíhajte,
neprenášajte ani ním spotrebič
neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel
okolo spotrebiča.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel
neprišiel do kontaktu s horúcimi
plochami spotrebiča.

- Kontrolujte stav sieťového kábla.
Poškodený alebo zapletený kábel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou
mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú
sieťový kábel alebo zástrčka
poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie
plášťa spotrebiča, okamžite ho
odpojte zo siete, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak
spadol na zem, ak vykazuje
viditeľné známky poškodenia
alebo ak presakuje kvapalina.
- Nezanechávajte spotrebič vonku
vystavený dažďu alebo vlhku.
Voda, ktorá vnikne do spotrebiča,
zvyšuje riziko nebezpečenstva
úrazu elektrickým prúdom.
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- UPOZORNENIE: Údržbu
spotrebiča vykonávajte iba, keď
je suchý.
- Nepoužívajte spotrebič, ak
máte vlhké ruky alebo nohy,
alebo ak ste naboso.
- Počas prevádzky spotrebiča
sa nedotýkajte jeho
pohyblivých častí.
Obsluha a starostlivosť:
- Nepoužívajte spotrebič, ak
jeho súčasti alebo príslušenstvo
nie sú správne upevnené alebo
sú chybné. Bezodkladne ich
vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič na
mokré vlasy.
- Nepoužívajte spotrebič, ak
nefunguje tlačidlo pre zapnutie /
vypnutie.
- Pokiaľ spotrebič používate v
kúpeľni alebo na podobnom
mieste, odpojte prístroj od
elektrickej siete, pokiaľ nie je
používaný, dokonca aj keď je to
len na krátku dobu. Blízkosť
vody predstavuje riziko, aj keď
je spotrebič odpojený.
- Vždy odpojte nabíjací kábel z
elektrickej siete, keď nie je
používaný, pred jeho údržbou,
nastavením alebo výmenou
príslušenstva.
- Tento spotrebič je určený len
pre použitie v domácnosti, nie
pre profesionálne, priemyselné
použitie.
- Spotrebič by mal byť
uchovávaný mimo dosahu detí
a / alebo osôb so zníženými,

senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami.
- Počas používania spotrebiča
ho nikdy neodkladajte.
- Udržujte spotrebič v dobrom
stave. Kontrolujte, či nie sú
pohyblivé časti vychýlené alebo
zaseknuté, a uisťujte sa, že
žiadna z častí nie je poškodená
a nenastala žiadna z
výnimočných situácií.
- Počas používania držte
spotrebič mimo dosahu detí a
okolo stojacich osôb.
- Nepoužívajte spotrebič k
úprave srsti domácich miláčikov
a iných zvierat.
Servis:
- Spotrebič bol výrobcom
premazaný. Pre udržanie
dobrého výkonu spotrebiča
odporúčame pri každom čistení
spotrebiča premazanie britov
pár kvapkami oleja na konce
britov, a potom na pár sekúnd
spotrebič zapnúť.
- Uistite sa, že je spotrebič
obsluhovaný len odborným
personálom, a že súčasti /
príslušenstvo sú vymenené iba
za originálne diely alebo
príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo
nedodržanie návodu na obsluhu
má za následok stratu záruky a
zodpovednosti výrobcu za
vzniknuté škody.

CZ
Návod na obsluhu
Pred použitím:
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča
odstránili celý predajný obal.
Pripojenie hrebeňového
nástavca:
- Uchopte hrebeňový nástavec z
oboch strán, nasaďte ho na brity
a zatlačte na neho, kým sa
neprimkne (obr. 1).
- Hneď ako budete chcieť
nástavec vybrať, iba ho
vytiahnite..
Použitie:
- Pred pripojením do siete
kompletne odviňte napájací
kábel.
- Odstráňte ochrannú fóliu
spotrebiča (obr. 1).
- Pripojte spotrebič k elektrickej
sieti.
- Uistite sa, že čepele sú
správne usadené.
- Zapnite spotrebič pomocou
spínača pre zapnutie / vypnutie
Ako strihať vlasy:
- Posaďte osobu, ktorej vlasy
budete strihať tak, aby vrchná
časť hlavy bola v úrovni Vašich
očí. Okolo krku umiestnite
ochranný uterák alebo inú látku.
- Pre získanie najlepších
výsledkov je lepšie používať
prístroj na suché vlasy, pretože
je oveľa jednoduchšie ovládať
vlasy a kontrolovať výsledok
strihania.

- Pred strihaním dobre učešte
vlasy. Uistite sa, že nie sú
zapletené a sú bez uzlov.
- Udržujte spotrebič v pokoji a
používajte ho uvoľneným
spôsobom pre zaistenie
maximálnej kontroly nad strihom
a jednotného výsledku.
Pokračujte postupným
skracovaním vlasov okolo hlavy.
- Na hlave ponechajte o niečo
dlhšie vlasy, ako je požadovaná
dĺžka, neskôr jej dĺžku môžete
zmeniť.
- Pri práci upravujte dĺžku
hrebeňový nástavca pre
dosiahnutie požadovaného
výsledku.
- V pravidelných intervaloch
zastavte strihanie, aby ste
skontrolovali doterajšie výsledky.
Krok 1 - Šija:
- Pripojte veľkosť hrebeňového
nástavca 3" /6 mm.
- Držte prístroj holiaceho
strojčeka smerom nadol a
začnite strihať vlasy zo spodnej
časti krku.
- Urobte pohyby smerom nahor,
postupným dvíhaním spotrebiča
smerom ďalej od hlavy.
Postupujte v tejto technike
strihania vlasov až do výšky uší
(obr. 2).
Krok 2 - Zadná časť hlavy:
- Pripojte veľkosť hrebeňového
nástavca 9 "/ 12 mm a pokračujte
so zadnou časťou hlavy (obr. 3).
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Krok 3 - Bočná strana hlavy:
- Pripojte nový kratší hrebeňový
nástavec veľkosti 3 "/ 6 mm pre
ostrihanie bokov.
- Pripojte znovu najdlhší
hrebeňový nástavec 9 "/ 12 mm
a pokračujte, pokiaľ
nedosiahnete vrcholu hlavy.
Krok 4 - Horná časť hlavy:
- Použite veľkosť hrebeňového
nástavca 9 "/ 12 mm, pohybujte
strojčekom v smere zozadu
dopredu, proti smere rastu
vlasov (obr. 4). V niektorých
prípadoch je nutné
prekontrolovať výsledok práce a
zmeniť smer strihania spredu
dozadu.
- Veľkosť hrebeňového
nástavca 3 "/ 6 mm sa používa,
keď chcete dosiahnuť lepšie
výsledky strihania.
- Pre ponechanie dlhších vlasov
použite hrebeňový nástavec o
veľkosti 12 mm. Podržte vlasy
hrebeňom alebo hrebeňom aj
prstami a strihajte.
- Pri skracovaní vlasov vždy
strihajte postupne zozadu
dopredu, s použitím hrebeňa
alebo prstov.
Krok 5 - konečná fáza:
- Nakoniec použite spotrebič
bez pripevnených hrebeňových
nástavcov k čepeli pre
ostrihanie okolo krku, strán krku
a uší.
- Ak chcete vytvoriť rovné
bokombrady, otočte spotrebič

spotrebič pre použitie vrchných
čepelí (obr. 5). Pohybujte so
spotrebičom tak aby sa
prispôsobil fyziognómii hlavy.
Pre dosiahnutie lepších
výsledkov použite holiaci
strojček.
Potom, čo ste dokončili prácu
so spotrebičom:
- Vypnite spotrebič tlačidlom pre
zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
- Vyčistite spotrebič.
- Nasaďte ochranný kryt čepele.
Údržba
- Pred začatím čistenia odpojte
nabíjačku z elektrickej siete a
počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou
látkou s pár kvapkami čistiaceho
prostriedku, a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
kyslé či zásadité čistiace
prostriedky, ako sú bielidlá, a ani
brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do
vody ani do inej tekutiny, ani ho
neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Pomocou kefky očistite brity a
nástavce. Kefkou odstráňte
zvyšky vlasov z britov a z vnútra
spotrebiča. Je nevyhnutné
odstraňovať zvyšky vlasov po
každom použití.
- NIKDY nerozoberajte brity z
prístroja z dôvodu očistenia.
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Opravy a výnimočné situácie
- Ak prístroj nepracuje správne
alebo je poškodený, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Nepokúšajte sa prístroj
rozoberať alebo opravovať sami,
pretože to môže byť
nebezpečné.
- Ak je napájací kábel
poškodený, musí byť vymenený
výrobcom alebo jeho
autorizovaným servisom.
Pre výrobky EÚ verzie a / alebo
ak to vyžaduje legislatíva Vašej
krajiny:
Ekológia a recyklácia výrobku
- Materiály, v ktorých je
zabalený tento spotrebič, sú
uvedené v kolektívnom
zbernom a recyklačnom
systéme. Ak sa ich zamýšľate
zbaviť, použite adekvátne
verejné kontajnery určené na
recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje
koncentrácie alebo látky, ktoré
by mohli byť považované za
škodlivé pre životné prostredie.
Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

Tento symbol znamená,
že v prípade, že
spotrebič doslúžil
svojmu určeniu, je
potrebné ho odovzdať
špecializovanému
zbernému dvoru pre
selektívny zber odpadu
z elektrických a
elektronických zariadení
(OEEZ).
Tento spotrebič je v súlade so
Smernicou 2014/35 / EU o
Nízkom napätí a so Smernicou
2014/30 / EU o
Elektromagnetickej kompatibilite,
so Smernicou 2011/65 / EU o
Obmedzení používania
vybraných nebezpečných látok v
elektrických a elektronických
zariadeniach a smernicou
2009/125 / EU o požiadavkách
na eko dizajn týkajúce sa
výrobkov využívajúcich
elektrickú energiu.

