KIEPE
Turbo 6200
Profesionální střihací strojek na vlasy

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace
s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete
špatnému používání, obsluze a údržbě.



Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů.



Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté.



Nikdy nenamáčejte do vody. Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody.
Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky.



Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu
nebo tekoucí vody.



Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.



Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.



Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem.



Dbejte, aby přístroj neupadl.



Neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje.



Nepokládejte na horký povrch.



Nedotýkat se přístroje mokrými části těla.



Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.



Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.



Přístroj skladujte na suchém místě ,mimo dosah dětí.

Návod k použití
Před každým použití kápněte kapku oleje na kluzké plochy střihacích nožů.
Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a uvedete do činnosti vypínačem, který
je umístěn na čelní straně strojku. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se
olej dostane na celou střihovou plochu.
Úprava výšky střihu
Běžná výška střihu bez nasazovacích hřebenů je 0,8 mm – 2 mm.
Potřebnou výšku střihu upravujete otočením vymezovacího kroužku.
Měnit výšku můžete i při provozu přístroje. Střih lze také regulovat
nasazovacími hřebeny, které jsou součástí balení.

Péče a údržba
Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a
nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické
přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte střihací nože
(minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž
opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.
Záruka:
Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se
vztahuje na defekty způsobené špatným materiálem nebo výrobou. Záruka
není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Na otupení stříhacích
nožů způsobené provozem se záruka nevztahuje.
Při prodeji obchodnímu subjektu (právnická nebo fyzická osoba) je záruka
poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění
reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu a řádně vyplněný záruční list
s razítkem prodávajícího a datum prodeje.
Input DC 3V
Doba nabíjení 8 hodin
Stříhací nože: titan - keramika

