
 

 

 

 

 

 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

HSM 3441 NE 

Zastřihávač vlasů + odstraňovač chloupků 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Popis přístroj 

 1. Závěsné oko 

 2 On / Off vypínač 

 3. Nastavení délky vlasů  

 4. Posouvací čepel 

 5. Pevná čepel 

 
 
 
 
 
 
 
Příslušenství (bez vyobrazení) 
4 x hřebenové nástavce (délka: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm) 
1 X Ochranné víčko pro holicí hlavy 
1 X Čisticí kartáček 
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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod 
spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu 
dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k 
obsluze. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není 
určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým 
slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. 
Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, 
okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), 
jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v 
případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození 
zjištěno, přístroj se již nesmí používat. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali 
rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, 
naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• Strojkem stříhejte jen suché vlasy. 
• Strojek používejte jen ke stříhání vlasů a vousů. 
• Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné 
nádoby). 
Přehled ovládacích prvků 
1 Nastavení délky střihu 7 Vodítko pro délku střihu: 
2 Spínač VYPNUTO/ZAPNUTO a = 3 mm, b = 6 mm 
3 Spodní čepelka c = 9 mm, d = 12 mm 
4 Horní čepelka 8 Hřeben 
5 Vedení čepele 9 Olej na mazání čepelek 
6 Přesné doladění síťového napětí 10 Štěteček 
Používání přístroje 
Jemné doladění síťového napětí (přístroje napájené z el. sítě) 
Jestliže v el síti dochází ke kolísání napětí, je možné tento strojek na stříhání vlasů tomuto kolísání do 
velké míry přizpůsobit. Strojek zapněte a otáčejte šroubem (6) pomocí šroubováku nebo malé mince tak, 
aby strojek běžel co nejklidněji. 
Příprava ke stříhání 
1. Účes nebo vousy krátce pročesejte. 
2. Sejměte ochranný kryt z čepelek. 
3. Čepelky lehce potřete olejem. 
4. Nasaďte, vždy podle délky střiku, vedení pro požadovanou délku střihu. Jestliže si nejste délkou střihu 
jisti, začněte s 12 mm. K tomuto účelu zasuňte čepelky do vybrání a nasaďte nástavec na vodící 
kolejničky čepelek. 
5. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz, zapněte 
přístroj a veďte přístroj s vodícím hřebenem tzv. “proti srsti”, tedy proti směru růstu vlas a vousů 
rovnoměrnou rychlostí. Vodící kolejnička by měla přiléhat naplocho. 
Stříhání bez vedení pro délku střihu 
Je vhodné pro přistřihování vlasů. Délka střihu je plynule nastavitelná v rozsahu ca. 0-2 mm. 
Na místech, která nejsou strojkem přístupná, můžete použít nůžky.  
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Tvarování a holení na krku 
• Hlava zastřihovače umožňuje navrhovat tvar vousů, a to i v těžko přístupných místech 
stejně jako holení tenké linky na krku. 
• Zapněte zastřihovač vypínačem (2). 
• Sejměte hřebenový nástavec a zapněte přístroj znovu. 
Ukončení provozu 
Po použití posuňte On / Off spínač (2) do polohy "0" a odpojte od elektrické sítě. 
Důležité upozornění: Nepoužívejte strojek déle než 10 minut. Před opětovným použitím jej nechte 10 
minut vychladnout. 
Čištění 
• Odpojte strojek od el. sítě. 
• Po použití vyčistěte strojek suchým hadříkem. Poté jej ještě do sucha vytřete. 
• Čepelky a nástavce čistěte pomocí štětečku. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní prostředky. 
• Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 
• Používejte čisticí kartáček na odstranění zbývající vlasů. 
• Proto, sundejte hřebenový nástavec. 
• Pravidelně aplikujte 1 - 2 kapky oleje na hlavu zastřihovače. 
• Pokud je to nutné, vyčistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem. 
 

Odstraňovač chloupků v nose a uších  
Zvláštní pokyny pro tento spotřebič 
VAROVÁNÍ: nebezpečí poranění! 
• Nepoužívejte přístroj v případě, že holicí hlava, držák ostří nebo čepel jsou deformované nebo 
poškozené! 
• Během provozu nevyjímejte holicí hlavu! 
• Nepoužívejte přístroj hluboko v nosní dírce a uších.  
UPOZORNĚNÍ: 
• Holicí hlava a nůž jsou precizně obrobené a nesmí být vystaveny těžkému zatížení, pádům a podobně. 
• Nepokládejte žádné ostré předměty do a na holicí hlavici. 
• Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinou. 
• Tento spotřebič je určen pouze k odstranění chloupků z nosu a uší Nepoužívejte spotřebič k jiným 
účelům. 
• Před čištěním a vyjmutím baterie přístroj vypněte. 
 
Rozsah dodávky (bez obr.). 
1x zastřihovač chloupků nosu a uší  
1x ochranný kryt pro holicí hlavy  
Vložení baterie 
(Baterie není součástí dodávky) 
1. Otočte a vytáhněte spodní kryt. 
2. Vložte 1,5 V baterii typu AA MIGNON do prostoru pro baterie. Kladný pól (+) je zobrazen. 
3. Opět zavřete přihrádku na baterie: Otočte kryt na zařízení, dokud s cvaknutím nezapadne.  
Zploštělá část krytu musí být umístěna přesně pod zploštělou částí přístroje.  
(viz Obr.). 
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Použití 
1. Vytáhněte ochranný kryt. 
2. Posuňte přepínač směrem k "1". 
3. Vsuňte špičku holicí hlavice do nosní dírky nebo ušního boltce. 
VAROVÁNÍ: 
Nezatlačujte spotřebič silou do nosní dírky / ušního boltce. Pokud ho zavedete příliš hluboko, můžete si 
ublížit! 
4. Za účelem vypnutí Posuňte přepínač po použití zpět na "0". 
5. Vyčistěte holicí hlava s kartáčem na čištění po použití. 
6. Nasaďte ochranný kryt na zařízení. 
 
Technické údaje 
Model:. HSM 3441 NE 

Zastřihávač vlasů 
Pokrytí napětí: 220–240 V, 50Hz 
Příkon: 10W 
Třída ochrany: Il 
Čistá hmotnost: cca 0,390 kg 
Odstraňovač chloupků 
Baterie: 1x 1.5 V, Type: MIGNON LR6, AA, UM3 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je 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. 
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. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr 
papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


