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ZASTRIHÁVAČ VLASOV

Zastrihávač 7756PE od spoločnosti Babyliss umožňuje vďaka technológii Microcut 
(čepele naostrené takmer na 1 mikrometer) perfektný zostrih fúzov aj tých 
najpevnejších vlasov. Perfektný výsledok získaný v rekordnom čase.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Adaptér CA12

VLASTNOSTI ZASTRIHÁVAČA
•	 Nástavec	určený	na	úpravu	vlasov	(1)	od	2	do	24	mm
•	 Profesionálne	čepele	pre	strih	s	dĺžkou	39	mm:	nerezová	oceľ	(2)
•	 Tlačidlo	ZAP./VYP.	(3)
•	 Svetelná	kontrolka	nabíjania	(4)
•	 Čistiaca	kefka,	olej

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH NI-MH TOHTO PRÍSTROJA
Pre dosiahnutie a udržanie čo najdlhšej životnosti batérií a dostatočnej doby 
prevádzky na jedno nabitie je potrebné prístroj nabíjať asi 8 hodín a potom cca 
každé	3	mesiace.	Maximálne	dobitie	je	dosiahnuté	po	3	kompletných	dobíjacích	
cykloch (jeden 8 hodinový dobíjací cyklus a ďalšie dva 8 hodinové cykly).

NABÍJANIE PRÍSTROJA
1. Zapojte zdroj napájania do zastrihávača a adaptér zapojte do siete. 
 Pred prvým použitím nechajte zastrihávač nabíjať počas 8 hodín. 
	 Skontrolujte,	či	je	vypínač	zastrihávača	v	polohe	VYP.
2.	 Skontrolujte,	či	svieti	svetelná	kontrolka	nabíjania.
3.	 Po	úplnom	nabití	je	zastrihávač	možné	používať	počas	minimálne	60	minút.
4.	 Čas	následných	nabíjacích	cyklov	je	8	hodín.

POUŽITIE PRI SIEŤOVOM NAPÁJANÍ
Na	používanie	prístroja	cez	sieťové	napájanie	zasuňte	konektor	priamo	do	
prístroja.	Zapojte	nezapnutý	prístroj	do	elektrickej	zásuvky	a	zapnite	ho	(pokiaľ	je	
batéria	slabá,	počkajte	približne	1	minútu).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!	Používajte	iba	adaptér,	ktorý	je	súčasťou	dodávky	
prístroja.
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POUŽITIE NÁSTAVCA
Zastrihávací	nástavec	je	veľmi	praktický.	Zaručuje	rovnomernú	výšku	strihu.
Pred	nasadením	alebo	odobratím	nástavca	sa	uistite,	že	je	prístroj	vypnutý.	
Najskôr	nastavte	výšku	strihu	na	maximálnu	možnú	dĺžku	pomocou	ovládacieho	
kolieska	a	nasaďte	nástavec,	pokým	nebudete	počuť	cvaknutie.	Nástavec	opäť	
odoberiete jeho posunom smerom hore (obr. 1).
Poznámka:	Zastrihávač	môžete	používať	aj	bez	nástavca,	a	to	pre	veľmi	krátky	
strih	vlasov	(0,5	mm)	za	účelom	tvarovania	strihu	(zátylok,	kotlety,	atď.)

ÚDRŽBA
Po každom použití vyberte zastrihávací nástavce.
Pravidelná údržba čepelí prístroja zaistí jeho udržanie v optimálnom 
prevádzkovom stave.

Odoberateľné čepele
•	 Pre	jednoduché	čistenie	sú	čepele	prístroja	ododberateľné.
	 Skontrolujte,	či	je	prístroj	vypnutý.	Držte	prístroj	tak,	aby	čepele	smerovali	hore,	a	
uvoľnite	ich	stlačením	na	ich	koncoch	(Obr. 2).

•	 Čepele	vyčistite	pomocou	kefky,	aby	sa	odstránili	zvyšky	vlasov	a	fúzov.
•	 Umyte	čepele	pod	tečúcou	vodou,	bez	toho	aby	ste	prístroj	ponárali.

Po	vyčistení	čepelí	prístroj	zapnite	a	kvapnite	na	ne	niekoľko	kvapiek	oleja.	
Olej,	ktorý	je	súčasťou	balenia	prístroja,	je	špeciálne	určený	pre	zastrihávače,	
nevyparuje	sa	a	nespomaľuje	čepele	prístroja.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, 
že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so 
všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, 
prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez 
poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo 
miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a 
zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré 
môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. 
Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade 
s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, 
bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto 
zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o 
správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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