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Návod k použití 
Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.  
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji 
spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně 
jeho vnitřního balení. 

• Používejte přístroj pouze k určenému účelu. 

• Přístroj není určen pro komerční využití. 

• Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním 
zářením, vlhkostí a neponořujte do kapaliny.  

• Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru. 

• Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.  

• V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na 
autorizovaného odborníka. 

 

Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu 
(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem 
znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní 
obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 

 
 
 
 
 



 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu! 
• Nepoužívejte přístroj, pokud jsou holicí hlavy v provozu. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
• chraňte řezací hlavu před nárazy a zatížením těžkými předměty. 
• Nevkládejte ostré předměty do holicí hlavy. 
• Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinami. 
• Tento přístroj je určen pouze k řezání chloupků v nosu a uších. Nepoužívejte, pro jiné účely. 
• Před čištěním Vypněte přístroj a vyjměte baterii. 
 
 
Používání baterií 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu! 
Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nebo přímému slunečnímu záření.  
Baterie nikdy nevhazujte do ohně. 
 
 
 
Součásti 
1 Zatsřihávač. 
1. Transparentní krytka pro holicí hlavici.  
1 čisticí kartáč 
 
 
Vložení baterie 
(Baterie není součástí balení) 
1. Otevřete spodní kryt. 
2. Vložte baterie R6 v provedení 1,5 V AA do bateriového prostoru.  
Dodržte polaritu ++ a -- 
3. Zavřete prostor pro baterie. 
 
Používání 
1. Sejměte plastovou krytku. 
2. Přepněte přepínač z polohy "0"  do provozního systému. 
3. Nasměrujte špičku holicí hlavy do nosní dírky a nebo do ucha. 
 
VAROVÁNÍ: 
Odstraňte pouze chloupky z nosní dírky a z ušního boltce pouze vyčnívající chloupky. Netlačte a 
nepoužívejte násilí, aby nedošlo k poranění. 
Holicí hlava může způsobit zranění! 
4. Přepněte přepínač po použití zpět do polohy vypnuto. 
Po každém pátém použití vyčistěte holicí hlavu s jemným kartáčem. 
5. Nasaďte ochranný kryt zpět. 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
• Neponořujte přístroj do vody. Mohlo by dojít k poškození elektroniky. 
• Nepoužívejte agresivní nebo brusné prací prostředky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čištění 
1. Vypněte přístroj. 
2. Vyjměte baterii z bateriového prostoru. 
3. Uchopte holicí hlavu a otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte hlavici. 
4. Opatrně vyjměte držák stříhací čepele a holicí hlavy. 
5. Odstraňte chloupky z držáku a stříhací čepele. Jemným kartáčem.  
6. Složte jednotlivé díly v obráceném pořadí. Zpět dohromady. 
7. Zasuňte ochranný kryt. 
8. V případě potřeby otřete přístroj vlhkým hadříkem a poté utřete suchým.  
 

 

Technické údaje 

Model: ................................................ ........................... NR 3595 

Čistá hmotnost: ................................................ ........... přibl. 0.47 kg 

Baterie: 1x .............................................. 1 , 5 V, typ: MIGNON 

LR6, AA, UM3 

Technické a konstrukční změny jsou vývojem výrobků vyhrazeny. 

 

LIKVIDACE BATERIÍ 

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat 

následující pokyny:  

• Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle 
zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.  

• Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje. 
• Obraťte se na místní úřady pro informace o veřejných sběrných místech. 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI 
METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE 
DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA 
SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. 
POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN 
V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE 
ZAKÁZÁNO. 

 

Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě 
nebo opravně. 
 

 
Význam symbolu „Popelnice” 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro 
likvidaci elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, 
které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, 
ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci 
a 
dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde 
lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo 
obecního úřadu. 
 


