
CS  Přesný zastřihovač chloupků 
Návod k použití ............................2

SK Precízny zastrihávač 
 Návod na použitie ......................11

HR 2000



2

ČESKY
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, 
uschovejte ho pro pozdější použití, po-
skytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte 
se pokyny, které jsou v něm uvedené.

 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 mentální-
mi schopnostmi nebo s nedostat-
kem zkušeností a znalostí, pokud 
jsou pod dohledem nebo byly 
poučeny ohledně bezpečného po-
užívání přístroje a chápou z toho 
vyplývající rizika.

• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• V žádném případě nesmíte přístroj 

otvírat ani opravovat, jinak již ne-
lze zaručit jeho správné fungování. 
V případě nedodržení těchto po-
kynů záruka zaniká.

• Chraňte přístroj před vlhkem. Nikdy 
nenamáčejte přístroj do vody.

• Čištění a uživatelskou údržbu nes-
mějí provádět děti bez dohledu.
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Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše 
značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené 
výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, 
srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i 
o dítě. Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho 
pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte 
se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer
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1. Obsah balení
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a 
zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho pří-
slušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstra-
něny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a 
obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních 
středisek jsou uvedeny v návodu. 

1 x přesný zastřihovač 
1 x hřebenový nástavec (3/6 mm)
1 x ochranný kryt 
1 x úložné pouzdro
1 x štěteček na čištění
1 x baterie AA (1,5 V)
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2. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití, na obalu a výrobním štítku přístroje a příslu-
šenství jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Varovné upozornění na nebezpečí poranění 
nebo riziko ohrožení zdraví.

POZOR

Bezpečnostní upozornění na možné poškoze-
ní přístroje/příslušenství.

Upozornění
Upozornění na důležité informace

Přečtěte si návod k použití

Likvidace podle směrnice o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních (WEEE).

IPX4 Ochrana proti stříkající vodě

Minibřit můžete čistit pod tekoucí vodou.

Výrobce

Tento výrobek splňuje požadavky platných 
evropských a národních směrnic.

21

PAP  
Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí

Stejnosměrný proud

Certifikační značka pro výrobky, které jsou vy-
váženy do Ruské federace a do Společenství 
nezávislých států.

3.  Použití v souladu s určením
Přesný zastřihovač HR 2000 je určen výhradně k odstraňování 
chloupků v nose a uších, popř. k zastřihování obočí.
Přesný zastřihovač používejte pouze u člověka. Nepoužívejte přes-
ný zastřihovač na jiných částech těla, na zvířatech nebo před-
mětech!
Přesný zastřihovač je určen pouze k osobnímu použití. Přesný za-
střihovač není určen pro použití v komerční oblasti.
Přesný zastřihovač se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl 
vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv ne-
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správné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody 
vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4.  Varovné a bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ
 – Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udu-

šení!
 – Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevy-

kazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj 
nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. 
Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

 – V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak 
již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení 
těchto pokynů záruka zaniká. V případě poruchy nebo poškození 
přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.

 – Přístroj uschovejte mimo dosah dětí.
 – Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
 – Nepoužívejte přístroj, je-li minibřit poškozený nebo ohnutý, pro-

tože by mohl mít ostré hrany – nebezpečí poranění!
 – Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí poskytnout i tento 

návod k použití.

POZOR
 – Přístroj a příslušenství chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotou, 

silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
 – Přístroj po každém použití vypněte.

Pokyny pro zacházení s bateriemi
 – Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s 

pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vy-
hledejte lékaře.

 –  Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout 
a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!

 – Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
 – Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte 

přihrádku na baterie suchou utěrkou.
 – Chraňte baterie před nadměrným teplem.
 –  Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
 – Baterie se nesmí nabíjet nebo zkratovat.
 – V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte 

baterie z přihrádky.
 – Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií. 
 – Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
 – Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
 – Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
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5. Popis přístroje

  

1

2

3

6

7
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1. Minibřit
2. Vypínač 
3. Kryt přihrádky na baterii
4. Hřebenový nástavec
5. Ochranný kryt
6. Úložné pouzdro
7. Štěteček na čištění

6. Uvedení do provozu
Vložení baterie
Před prvním použitím musíte do přístroje nejdříve vložit baterii. 
Provozní doba přístroje s čerstvou baterií (1,5 V AA) je cca 45 minut.

Při vkládání baterie postupujte takto:

1. Otočte kryt přihrádky na baterii lehce doleva 
tak, aby obě šipky ležely nad sebou. Nyní 
můžete kryt přihrádky na baterii vyjmout z 
přístroje.

2. Vložte baterii typu AA (1,5 V) do přihrádky. 
Dbejte na to, aby byla baterie vložena se 
správným pólováním ( + / -) podle označení 
v přihrádce.
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3. Nasaďte kryt přihrádky na baterii tak, aby šip-
ky ležely nad sebou a otočte ho lehce dopra-
va, aby zapadl do zajištěné polohy. 

7. Použití
Odstranění chloupků v nose a uších

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte přístroj, jestliže je minibřit ohnutý nebo poškozený.
1. Sejměte ochranný kryt z minibřitu. 
2. Posuňte vypínač  nahoru a zapněte přístroj.
3. Vsuňte špičku minibřitu pomalu a opatrně do přední části nosní 

dírky nebo ucha.
4. Odstraňujte chloupky v nose nebo uších malými, krouživý-

mi pohyby.
5. Když budete s ošetřením hotovi, posuňte vypínač  dolů a 

vypněte přístroj.
6. Nasaďte ochranný kryt na minibřit.

Úprava obočí
Pomocí dodávaného hřebenového nástavce můžete zastřihávat 
obočí na délku 3 mm nebo 6 mm.
1. Sejměte ochranný kryt z minibřitu.
2. Hřebenový nástavec má na jedné straně značku 3 mm a na 

druhé 6 mm. Nasaďte hřebenový nástavec shora na minibřit. 
Dbejte na to, aby na minibřitu byla nasazena ta strana hřebe-
nového nástavce (3 nebo 6 mm), kterou chcete při zastřihávání 
použít. Ujistěte se, že hřebenový nástavec viditelně a slyšitelně 
zaklapl do správné polohy.

3. Posuňte vypínač  nahoru a zapněte přístroj.
4. Přejeďte s hřebenovým nástavcem přes obočí z vnější strany 

směrem ke kořeni nosu.
5. Když budete s ošetřením hotovi, posuňte vypínač  dolů a 

vypněte přístroj.
6. Vysuňte hřebenový nástavec nahoru z přístroje.
7. Nasaďte ochranný kryt na minibřit.
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8. Čištění a údržba
Čištění minibřitu 
Po použití profoukněte minibřit , abyste ho zbavili chloupků. Jemné 
chloupky můžete odstranit prsty. 

VAROVÁNÍ
Při čištění dbejte na to, abyste si neporanili prsty o ostré hrany 
minibřitu.

Minibřit můžete důkladně vyčistit i pod tekoucí vodou. Postupujte 
takto:
1. Otočte hlavici přístroje trochu doprava a sejměte ji.
2. Přidržte minibřit pod tekoucí vodou tak, aby proud vody te-

kl přes břit.
3. Nechejte minibřit úplně oschnout, než ho opět nasadíte na 

přístroj.

Čištění hřebenového nástavce 
Po použití profoukněte hřebenový nástavec, abyste ho zbavili 
chloupků. Jemné chloupky můžete odstranit prsty.
Hřebenový nástavec můžete důkladně vyčistit i pod tekoucí vodou. 
Postupujte takto:
1. Vysuňte hřebenový nástavec z přístroje.
2. Přidržte hřebenový nástavec pod tekou-

cí vodou.
3. Nechejte hřebenový nástavec úplně 

oschnout, než ho opět nasadíte na pří-
stroj.

 – Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jest-
liže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, až bude úpl-
ně suchý.

 – Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, 
silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, 
topná tělesa).

 – Po použití přístroj očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V 
případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlo-
vým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

9. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukon-
čení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. 
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných 
sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směr-
nice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který 
má likvidaci na starost.
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Baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Mohou 
obsahovat jedovaté těžké kovy, při jejichž likvidaci je nutné se řídit 
pravidly pro zacházení s nebezpečným odpadem.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky: 
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium, 
Hg = baterie obsahuje rtuť.

10. Technické údaje

Hmotnost cca 57 g
Baterie 1x 1,5 V  

Baterie AA LR06
Rozměry přístroje 16 × Ø 2,8 cm
Krytí IPX4
Okolní podmínky Vhodné pouze pro vnitřní prostory

Technické změny vyhrazeny

11. Záruka a servis
Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále 
jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na 
tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné po-
vinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o 
nákupu uzavřené s kupujícím. 
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných před-
pisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky od okamžiku nákupu nového 
výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spo-
třebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím 
prostředí.
Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neú-
plný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následují-
cích ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek 
bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.



10

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve 
na místního prodejce: viz přiložený seznam „Service Interna-
tional“ s adresami servisních středisek. 

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního přípa-
du, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat. 

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může 
předložit 
- kopii faktury / doklad o nákupu 
- originální výrobek 
společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnos-
ti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na 
- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby 

výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném 

používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, 
manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a 
příslušenství inhalátoru); 

- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány ne-
bo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo 
ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrob-
ky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo 
servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer; 

- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem 
nebo servisním střediskem a zákazníkem;

- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité 
výrobky;

- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto 
případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo 
z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení). 

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě ne-
prodlužují záruční lhůtu.
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SLOVENSKY
Starostlivo si prečítajte tento návod na 
použitie, uschovajte ho na neskoršie 
použitie, sprístupnite ho aj iným použí-
vateľom a dodržiavajte pokyny v ňom 
uvedené. 

 VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie 

v domácom/súkromnom prostre-
dí, nie na komerčné použitie.

• Tento prístroj môžu používať 
deti vo veku od 8 rokov ako 
aj osoby s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami, 
s nedostatkom skúseností alebo 
s nedostatočnými vedomosťami, 
ak sú pod dohľadom alebo ak 
boli poučené o bezpečnom 
používaní prístroja a ak rozumejú 
nebezpečenstvám, ktoré z toho 
vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Prístroj nesmiete v žiadnom prípa-

de otvárať alebo vykonávať opra-
vy, pretože inak nie je zaručená 
bezchybná funkčnosť prístroja. V 
prípade nerešpektova nia uvede-
ného zaniká záruka.
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• Prístroj chráňte pred vlhkosťou. 
Prístroj nikdy neponárajte do vody.

• Čistenie a používateľskú údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Vážená zákazníčka, 
vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše 
meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty naj-
vyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej te-
ploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu. Prečíta-
jte si pozorne tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie 
použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte poky-
ny v ňom uvedené.

S priateľským odporúčaním,
Váš tím Beurer
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1. Obsah balenia
Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje von-
kajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím 
sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne vi-
diteľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V 
prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho pre-
dajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. 

1 x precízny zastrihávač 
1 x hrebeňový nadstavec (3/6 mm)
1 x ochranný kryt 
1 x úložná taštička
1 x čistiaci štetec
1 x AA batéria (1,5 V)

2. Vysvetlenie symbolov
V návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja sa 
používajú nasledovné symboly:

VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie poukazujúce na 
nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie 
vášho zdravia.

POZOR

Bezpečnostné upozornenie na možné škody 
na prístroji/príslušenstve.

Upozornenie
Upozornenie na dôležité informácie

Prečítajte si návod na použitie

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES 
o odpadoch z elektrických a elektronických 
zariadení WEEE (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment).

IPX4 Ochrana proti striekajúcej vode
Miničepeľ je vhodná na čistenie pod tečúcou 
vodou.

Výrobca

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných 
európskych a národných noriem.

21

PAP  
Obal ekologicky zlikvidujte
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Jednosmerný prúd

Označenie certifikátu pre produkty, ktoré sa 
vyvážajú do Ruskej federácie a krajín Spolo-
čenstva nezávislých štátov.

3. Účel použitia
Precízny zastrihávač HR 2000 je určený výlučne na odstraňovanie 
chĺpkov v nose a ušiach, resp. na zastrihávanie obočia.
Precízny zastrihávač používajte len na ľuďoch. Precízny zastrihá-
vač nepoužívajte na iné časti tela, na zvieratá alebo na predmety!
Precízny zastrihávač je určený len na súkromné použitie. Precízny 
zastrihávač nie je určený na použitie v komerčnej oblasti.
Precízny zastrihávač sa smie používať iba na účel, na ktorý bol 
vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. 
Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca 
neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo 
nesprávneho použitia.

4.  Výstražné a bezpečnostné 
upozornenia 

VÝSTRAHA
 – Obalový materiál držte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo 

udusenia!
 – Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na 

viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte 
a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zá-
kazníckeho servisu.

 – Prístroj nesmiete v žiadnom prípade opravovať, pretože inak už 
nebude zaručená jeho bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní 
pokynov zaniká záruka. V prípade poruchy alebo poškodenia 
nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

 – Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 – Počas používania prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu.
 – Prístroj nepoužívajte, keď je miničepeľ poškodená alebo ohnutá, 

pretože táto môže mať ostré hrany – nebezpečenstvo poranenia!
 – Ak prístroj poskytnete tretím osobám, musíte vždy dodať aj tento 

návod na použitie.

POZOR
 – Prístroj a príslušenstvo chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, nečisto-

tami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.
 – Prístroj vypnite po každom použití.
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Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami
 – Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, 

postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 –  Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie pre-

hltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo 
dosahu malých detí!

 – Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-).
 – Ak batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku 

na batérie vyčistite suchou handričkou.
 – Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
 –  Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
 – Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
 – Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehrad-

ky na batérie.
 – Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií. 
 – Vždy vymeňte všetky batérie naraz.
 – Nepoužívajte nabíjateľné akumulátory!
 – Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvte.

5. Popis prístroja

  

1

2

3

6

7

4 5

1. Miničepeľ
2. Spínač ZAP/VYP 
3.  Kryt priehradky na batérie
4. Hrebeňový nadstavec
5. Ochranný nadstavec
6. Úložná taštička
7. Čistiaci štetec
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6. Uvedenie do prevádzky
Vloženie batérie
Pred prvým použitím musíte najskôr do prístroja vložiť dodanú 
batériu. S nabitou batériou (1,5 V AA batéria) je prevádzková do-
ba prístroja 45 minút.

Pri vložení batérie postupujte nasledovne:

1. Otočte kryt priečinka na batériu zľahka doľava 
tak, aby stáli obidve šípky nad sebou. Teraz 
môžete kryt batérie stiahnuť z prístroja.

2. Do priečinka na batériu vložte batériu typu AA 
(1,5 V). Dbajte o to, aby bola batéria vložená 
so správnou polaritou (+ /-), ako je zobrazené 
v priečinku na batériu.

3. Nasaďte kryt priečinka batérie, aby boli šípky 
nad sebou a zľahka ho otočte doprava, kým 
pevne nezapadne.

7. Použitie
Odstraňovanie chĺpkov z nosa/uší

VÝSTRAHA
Prístroj nepoužívajte, keď je miničepeľ ohnutá alebo poškodená.
1. Zložte z miničepele ochranný kryt. 
2. Keď chcete prístroj zapnúť, posuňte spínač ZAP/VYP  nahor.
3. Špičku miničepele pomaly a opatrne zasuňte do prednej časti 

nosovej dierky, respektíve ucha.
4. Chĺpky z nosa, resp. uší odstraňujte opatrne malými, krúži-

vými pohybmi.
5. Keď ste s aplikáciou hotový, posuňte spínač ZAP/VYP  na-

dol, aby ste prístroj vypli.
6. Nasaďte na miničepel ochranný kryt.

Zastrihávanie obočia
Pomocou dodaného hrebeňového nadstavca môžete zastrihávať 
obočie na 3 mm alebo 6 mm.
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1. Zložte z miničepele ochranný kryt.
2. Hrebeňový nadstavec má na jednej strane nápis 3 mm a na 

druhej strane 6 mm. Nasaďte hrebeňový nadstavec zhora na 
miničepeľ. Dbajte o to, aby sa na miničepeli nachádzala tá stra-
na hrebeňového nadstavca (3 alebo 6 mm), s ktorou chcete 
zastrihávať. Uistite sa, že hrebeňový nadstavec počuteľne a 
citeľne pevne zapadol.

3. Keď chcete prístroj zapnúť, posuňte spínač ZAP/VYP  nahor.
4. Hrebeňový nadstavec veďte cez obočie zvonku smerom k 

nosu.
5. Keď ste s aplikáciou hotový, posuňte spínač ZAP/VYP  na-

dol, aby ste prístroj vypli.
6. Stiahnite hrebeňový nadstavec nahor.
7. Nasaďte na miničepel ochranný kryt.

8. Čistenie a starostlivosť
Čistenie miničepele 
Po použití vyfúkajte miničepeľ , aby ste ju zbavili chĺpkov. Jemné 
chĺpky môžete odstrániť aj prstami. 

VÝSTRAHA
Pri čistení prstami dávajte pozor na to, aby ste sa neporezali na 
ostrých hranách miničepele.

Na zvlášť dôkladné vyčistenie miničepele ju môžete čistiť aj pod 
tečúcou vodou. Postupujte nasledovne:
1. Otočte hlavicu prístroja zľahka doprava 

a snímte ju.
2. Podržte miničepeľ pod tečúcou vodou 

tak, aby prúd vody pretekal cez holia-
cu čepeľ.

3. Nechajte miničepeľ úplne vyschnúť pred-
tým, ako ju nasadíte na prístroj.

Čistenie hrebeňového nadstavca 
Po použití vyfúkajte hrebeňový nadstavec, aby ste ho zbavili chĺp-
kov. Jemné chĺpky môžete odstrániť aj prstami.
Na zvlášť dôkladné vyčistenie hrebeňového nadstavca ho môžete 
čistiť aj pod tečúcou vodou. 
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Postupujte nasledovne:
1. Stiahnite hrebeňový nadstavec z prístroja.
2. Podržte hrebeňový nadstavec pod tečúcou vodou.
3. Nechajte hrebeňový nadstavec úplne vyschnúť predtým, ako 

ho nasadíte na prístroj.

 – Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. 
Ak do prístroja vnikla voda, nepoužívajte ho, kým kompletne 
nevyschne.

 – Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, 
veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných 
zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

 – Po každom použití vyčistite prístroj mäkkou, mierne navlhčenou 
utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete handričku 
navlhčiť jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky.

9. Likvidácia
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukon-
čení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. 
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných 
zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade 
so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických za-
riadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prí-
pade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Batérie nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. 
Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a sú predmetom zaobchádza-
nia s osobitným odpadom.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: 
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium, 
Hg = batéria obsahuje ortuť.

10. Technické údaje

Hmotnosť cca 57 g
Batéria 1x1,5 V  

batéria AA LR06
Rozmery prístroja 16 x Ø 2,8 cm
Druh krytia IPX4
Okolité podmienky Vhodný len do interiéru

Technické zmeny vyhradené
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11. Záruka a servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm 
(ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a 
v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.
 
Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s ku-
pujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami 
nedotknuté. 
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákon-
ných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepo-
užitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako 
spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci do-
máceho použitia.
Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo 
čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanove-
ní, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok 
vymení alebo vykoná opravu.

Ak by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr 
na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service In-
ternational“ s adresami servisov. 
Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu zá-
ruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné. 

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupu-
júci predložiť 
- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe 
- originálny výrobok 
spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené 
- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spot-

rebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opo-

trebujú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, 
akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce 
a príslušenstvo inhalátora); 

- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami 
návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetro-
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vané, rovnako ako výrobky, ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil 
kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer; 

- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákaz-
níkom, resp. servisom a zákazníkom;

- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý 
tovar;

- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto 
prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo 
z iných kogentných zákonných záručných ustanovení). 

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú 
záručnú dobu.
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