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CZ
ZASTŘIHÁVAČ 2V1
Trim & Shave

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 Hřebenové nástavce
B Stříhací hlava
C Tlačítko On / Off
D Kontrolka
E Základna pro nabíjení
F Nabíječka baterií
G Zásuvka zařízení
H Zásuvka základny pro nabíjení
I Čisticí kartáč

Bezpečnostní upozornění a
varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče
si pozorně přečtěte tyto pokyny a
uschovejte je pro budoucí použití.
Nedodržování těchto pokynů může
mít za následek nehodu.

Pracovní prostředí

- Když je spotřebič umístěn do svého
stojanu, ujistěte se, že povrch na kterém
je umístěn, je stabilní.

Elektrická bezpečnost

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li
síťový kabel nebo zástrčka
poškozené.
- Před zapojením spotřebiče do sítě
se ujistěte, že napětí na výkonovém
štítku spotřebiče odpovídá
síťovému napětí v domácnosti.

- Zástrčka nabíječky spotřebiče musí být
správně a úplně zasunuta do zásuvky.
Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte
adaptéry.
- Přístroj používejte pouze s specifickou
elektrickou zásuvkou / konektorem,
dodávaným se spotřebičem.
- 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.
- UPOZORNĚNÍ: Údržbu spotřebiče
provádějte pouze, když je suchý.
- Při manipulaci se síťovým kabelem
nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel
spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím
spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Při manipulaci se síťovým kabelem
nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel
spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím
nabíječku baterie neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu.
Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jako dodatečnou ochranu elektrického
přívodu pro spotřebič je doporučeno mít
diferenciální proudové zařízení s maximální
citlivostí 30mA. Požádejte o radu
příslušného dodavatele.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody,
pokud je používán a přímo připojen k
elektrické síti.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma
rukama.

Osobní bezpečnost

- Před použitím spotřebiče zajistěte, aby
byla čepel na místě správně uchycena.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte
jeho pohyblivých částí.
- Vyhněte se kontaktu s kapalinou
uvolněnou z baterie. V případě kontaktu s
očima je důkladně vypláchněte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie
může způsobit podráždění nebo popáleniny.

CZ
Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho
součásti nebo příslušenství nejsou
správně upevněné.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko
zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Odpojte nabíječku baterií od sítě, pokud
se nepoužívá, a před provedením čištění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro
použití v domácnosti, ne pro
profesionální, průmyslové použití.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by
měly být pod dohledem, aby si se
spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič je určen pro použití
dospělými. Ujistěte se, že tento výrobek
nepoužívají osoby se zdravotním
postižením, děti nebo osoby nezpůsobilé
k jeho používání.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo
dosah dětí a/nebo osob se sníženými
psychickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi.
- 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.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený
a bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k úpravě srsti
domácích mazlíčků a jiných zvířat.
- 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.
- Nabíjejte baterii pouze s nabíječkou
dodávanou výrobcem. Nabíječka, která je
vhodná pro nabíjení pouze jednoho typu
baterie, může způsobit výbuch nebo požár
při použití jiných druhů baterií.
- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení
návodu k obsluze má za následek ztrátu

záruky a odpovědnosti výrobce za
vzniklé škody.
Nabíjení baterie

- Upozornění: Po zakoupení spotřebiče
není nová baterie plně nabitá. Před
prvním použitím nabijte baterii na
maximum.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě
mezi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíječku (F) do elektrické sítě.
- Doba potřebná k úplnému nabití je 8 až
9 hodin. Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie více, než je potřebné (i když se
doporučuje, aby se poprvé baterie nabíjely
po dobu 12-14 hodin).
- Připojte konektor (F) nabíječky do
konektoru zásuvky v zadní části
spotřebiče. Zásuvka se nachází na spodní /
zadní části spotřebiče (G) a nabíjecí
základně (H).
- Rozsvítí se kontrolka indikující nabíjení
baterií nabíječkou.
- Když je baterie nabitá, odpojte nabíječku
ze zásuvky.

Návod k obsluze
Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče
odstranili celý prodejní obal.
- Před použitím tohoto výrobku úplně
nabijte baterii.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou
chcete použít.

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 za něj zatáhněte.

CZ
Použití:

- Přístroj lze použít přímo pomocí
připojení k síti nebo zvolit provoz na jeho
baterii, pokud byly baterie spotřebiče
předtím nabité.
- Před připojením do sítě kompletně
odviňte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k jeho konektoru a
ujistěte se, že je správně upevněn.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on /
off .
- Rozsvítí se kontrolka (D).
Přístroj nabízí na výběr funkci stříhání
nebo holení.

Jak stříhat vlasy:

- Vyberte hřebenový nástavec podle
délky vlasů: # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3
(9 mm)
- Připojte zvolený hřebenový nástavec
zatlačením k přístroji, dokud nezapadne.
Zuby nástavce směrují od přístroje.
- Je vhodné začít s použitím hřebenového
nástavce s velkými zuby (9 mm) abychom
získali zkušenosti se stříháním tímto
přístrojem.
- Stříhání provádějte proti směru růstu
vlasů.
- Vždy se ujistěte, že zuby hřebenového
nástavce se pohybují ve směru, ve kterém
se pohybuje spotřebič.

Jak se oholit:

- Odeberte hřebenový nástavec ze
spotřebiče. Podepřete hlavu holicího
strojku proti kůži. Natáhněte kůži
volnou rukou tak, aby se vousy postavily.
Nevyvíjejte příliš velký tlak, ujistěte se, že
je kůže napnuta, když se po ni
pohybujete holicím strojkem. Působením
mírného tlaku přesuňte spotřebič do
opačného směru proti směru
přirozeného růstu vousů.

Poté, co jste dokončili práci se
spotřebičem:

- Vypněte spotřebič tlačítkem pro
zapnutí/vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.
- Poklepejte povrchem hlavy holícího
strojku o hladký povrch, abyste odstranili
všechny zbytky vlasů, očistěte štětcem a
opláchněte vlažnou vodou.

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.

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:
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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 symbol znamená, že
výrobek může obsahovat
baterii nebo baterie; Před
likvidací výrobku musí
uživatel odstranit baterie. Pamatujte, že
baterie musí být zlikvidovány vhozením
do řádně schválených kontejnerů.
Neodstraňujte je vhozením do ohně.

Jak vyjmout baterie z vnitřku
zařízení:

Upozornění: Je důležité, aby před
vyjmutím ze spotřebiče byly baterie úplně
vybité.

Chcete-li vyjmout baterie po
uplynutí životnosti spotřebiče,
postupujte následovně:

- Otevřete spodní plášť zařízení
odšroubováním šroubu šroubovákem (obr.
2).
- Oddělte od sebe obě části těla zařízení
(obr. 3).
- Identifikujte vodiče baterie a přerušte je
(červený a černý). Abyste předešli riziku
zkratu s možnou zbytkovou energií baterie,
nejprve přerušte červený vodič, obtočte jej

použitím izolační pásky, pak pokračujte v
přerušení černého drátu a následnou izolací
stejným způsobem (obr. 4).
- Bezpečně vyjměte baterii z pouzdra.
Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí
2006/95/EU o nízkém napětí a se Směrnicí
2004/108/EU o elektromagnetické
kompatibilitě.

SK
ZASTŘIHÁVAČ 2V1
Trim & Shave

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky
TAURUS.
Vďaka použitým technológiám,
dizajnu, výkonu a skutočnosti, že
výrobok presahuje predpísané normy
kvality, Vám môžeme s jeho
používaním garantovať dlhú životnosť
a spokojnosť.
OPIS
A Hrebeňové nástavce
B Strihacia hlava
C Tlačidlo On / Off (zapnutie /
vypnutie)
D Kontrolka
E Základňa na nabíjanie
F Nabíjačka batérií
G Zásuvka zariadenia
H Zásuvka základne na nabíjanie
I Čistiaci štetec

Bezpečnostné upozornenia a
varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si
pozorne prečítajte tieto pokyny a
odložte si ich pre budúce použitie.
Nedodržiavanie týchto pokynov môže
mať za následok nehodu.

Pracovné prostredie

- Keď je spotrebič umiestnený do
svojho stojanu, uistite sa, že povrch na
ktorom je umiestnený, je stabilný.

Elektrická bezpečnosť

- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový
kábel alebo zástrčka poškodené.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa
uistite, že napätie na technickom štítku
spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu
v domácnosti.

- Zástrčka nabíjačky spotrebiča musí byť
správne a úplne zasunutá do zásuvky.
Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte
adaptéry.
- Prístroj používajte iba so špecifickou
elektrickou zásuvkou / konektorom,
dodávaným so spotrebičom.
- 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.
- UPOZORNENIE: Údržbu spotrebiča
vykonávajte iba, keď je suchý.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom
nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel
spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním
spotrebič neodpájajte zo siete.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom
nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel
spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním
nabíjačku batérie neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča
- Kontrolujte stav sieťového kábla.
Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ako dodatočnú ochranu elektrického
prívodu pre spotrebič je odporúčané mať
diferenciálne prúdové zariadenie s
maximálnou citlivosťou 30mA. Požiadajte o
radu príslušného dodávateľa.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody, ak
je používaný a priamo pripojený k
elektrickej sieti.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými
rukami.

Osobná bezpečnosť

- Pred použitím spotrebiča zaistite, aby bola
čepeľ na mieste správne uchytená.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte
jeho pohyblivých častí.
- Vyhnite sa kontaktu s kvapalinou
uvoľnenou z batérie. V prípade kontaktu s
očami ich dôkladne vypláchnite a vyhľadajte
lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z
batérie môže spôsobiť podráždenie alebo
popáleniny.

SK
Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti
alebo príslušenstvo nie sú správne
upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje
tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte nabíjačku batérií od siete, ak sa
nepoužíva, a pred vykonaním čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre
použitie v domácnosti, nie pre
profesionálne, priemyselné použitie.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by
mali byť pod dohľadom, aby sa so
spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič je určený pre použitie
dospelými. Uistite sa, že tento výrobok
nepoužívajú osoby so zdravotným
postihnutím, deti alebo osoby nespôsobilé
pre jeho používanie.
- Tento spotrebič uchovávajte mimo
dosahu detí a / alebo osôb so zníženými
psychickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami.
- 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.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený
k elektrickej sieti a bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na úpravu srsti
domácich miláčikov a iných zvierat.
- Spotrebič bol výrobcom premazaný. Pre
udržanie dobrého výkonu spotrebiča
odporúčame pri každom čistení spotrebiča
premazanie britov pár kvapkami oleja
aplikovanými na konce britov, a potom
spotrebič zapnúť na pár sekúnd.
- Batériu nabíjajte len s nabíjačkou
dodávanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je
vhodná pre nabíjanie len jedného typu
batérie, môže spôsobiť výbuch alebo
požiar v prípade použitia iných druhov
batérií.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie
návodu na obsluhu má za následok stratu

záruky a zodpovednosti výrobcu za
vzniknuté škody.

Nabíjanie batérie

- Upozornenie: Po zakúpení spotrebiča nie
je nová batéria úplne nabitá. Pred prvým
použitím nabite batériu na maximum.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote
medzi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíjačku (F) do elektrickej siete.
- Čas potrebný na úplné nabitie je 8 až 9
hodín. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať
batérie viac, než je potrebné (aj keď sa
odporúča, aby sa po prvýkrát batéria
nabíjala po dobu 12-14 hodín).
- Pripojte konektor (F) nabíjačky do
konektora zásuvky v zadnej časti
spotrebiča. Zásuvka sa nachádza na
spodnej / v zadnej časti spotrebiča (G) a
nabíjacej základne (H)
- Rozsvieti sa kontrolka indikujúca
nabíjanie batérie nabíjačkou.
- Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku
zo zásuvky.

Návod na obsluhu
Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili
celý predajný obal.
- Pred použitím tohto výrobku úplne
nabite batériu.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú
chcete použiť.

Pripojenie hrebeňového nástavca:

- Uchopte z oboch strán hrebeňový
nástavec, nasaďte ho na brity a zatlačte na
neho, kým nezapadne (obr. 1).
- Hneď ako budete chcieť nástavec vybrať,
iba ho vytiahnite.

SK
Použitie:

- Spotrebič je možné použiť ihneď
pripojením k elektrickej sieti, ak boli
batérie spotrebiča predtým nabité, alebo
použitím na jeho batériu.
- Pred pripojením do siete, kompletne
odviňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k jeho konektoru a
uistite sa, že je správne upevnený.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla on /
off.
- Rozsvieti sa kontrolka (D).
Spotrebič ponúka na výber funkciu
strihania alebo holenia.

Ako strihať vlasy:

- Vyberte hrebeňový nástavec podľa dĺžky
vlasov: # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3 (9
mm)
- Pripojte zvolený hrebeňový nástavec
zatlačením k prístroju, kým nezapadne.
Zuby nástavca smerujú od prístroja.
- Je vhodné začať s použitím hrebeňového
nástavca s veľkými zubami (9 mm) aby
sme získali skúsenosti so strihaním týmto
prístrojom.
- Strihanie vykonávajte v opačnom smere
rastu vlasov.
- Vždy sa uistite, že zuby hrebeňového
nástavca sa pohybujú v smere, v ktorom
sa pohybuje spotrebič.

Ako sa oholiť:

- Odstráňte hrebeňový nástavec zo
spotrebiča. Podoprite hlavu holiaceho
strojčeka proti koži. Natiahnete kožu
voľnou rukou tak aby sa chĺpky postavili.
Nevyvíjajte príliš veľký tlak, uistite sa, že
je koža napnutá, keď sa po nej
pohybujete holiacim strojčekom.
Pôsobením mierneho tlaku presuňte
spotrebič do opačného smeru, proti
smeru prirodzeného rastu vlasov.

Potom, čo ste dokončili prácu so
spotrebičom:

- Vypnite spotrebič tlačidlom pre
zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.
- Poklepte povrchom hlavy holiaceho
strojčeka o hladký povrch, aby ste
odstránili všetky zvyšky z vlasov, očistite
štetcom a opláchnite vlažnou vodou.

Údržba

- Pred začatím čistenia, odpojte
nabíjačku z elektrickej siete a počkajte,
až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s
pár kvapkami čistiaceho prostriedku, a
potom ho 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.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je
poškodený, kontaktujte autorizované
servisné stredisko. Nepokúšajte sa
prístroj rozoberať alebo sami opravovať,
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:

SK
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.
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 symbol znamená, že
výrobok môže obsahovať
batériu alebo batérie; Pred
likvidáciou výrobku musí
používateľ odstrániť batérie. Pamätajte,
že batéria musí byť zlikvidovaná do
riadne schválených kontajnerov.
neodstraňujte ju vhodením do ohňa.

Ako vybrať batérie z vnútra
zariadenia:

Upozornenie: Je dôležité, aby pred
vybratím batérií zo spotrebiča boli batérie
úplne vybité.

Ak chcete vybrať batérie po uplynutí
životnosti spotrebiča, postupujte
nasledovne:

- Odskrutkovaním skrutky skrutkovačom
(obr. 2) otvorte spodný plášť zariadenia.
- Oddeľte od seba obe časti tela zariadenia
(obr. 3).
- Identifikujte vodiče batérie a prerušte ich
(červený a čierny). Aby ste predišli riziku
skratu s možnou zvyškovú energiou batérie,

najprv prerušte červený vodič, obtočte ho
použitím izolačnej pásky, potom
pokračujte v prerušení čierneho drôtu a
následnou izoláciou rovnakým spôsobom
(obr. 4).
- Bezpečne z púzdra vyberte batériu.
Tento spotrebič je v súlade so Smernicou
2006/95 / EÚ o nízkom napätí a so
Smernicou 2004/108 / EÚ o
Elektromagnetickej kompatibilite.
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