
 

Profesionální zastřihovač vlasů a vousů  Amazing Cut Pro 
Katalogové číslo: 02013 
 
Zastřihovač používejte pouze na lidské vlasy a vousy. 
Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny a dodržujte je. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Chcete-li zajistit správnou funkci tohoto přístroje, přečtěte si prosím před použitím všechny bezpečnostní opatření. Tyto bezpečnostní 
pokyny poskytují návod na bezpečný provoz tohoto spotřebiče kdy pomůžete předcházet poranění osob nebo poškození majetku. 
Bezpečnostní opatření jsou definováná následujícím způsobem. 
    
• Uchovávejte mimo dosah dětí 

Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění nebo náhodného poškození  menších odnímatelných částí přístroje nebo příslušenství. 

 

Povinné: 

Před použitím zkontrolujte, zda není hlavice zdeformovaná  nebo poškozená, Vaše pokožka by tak mohla být poraněna.  

Vždy dodržujte upozornění uvedená na akumulátoru. Zkontrolujte polaritu baterií (+ a -) a správně je vložte. Pokud je baterie vybitá, 

ihned vložte novou. Nebudete-li strojek používat delší dobu, baterie vyjměte. Dodržujte u baterií datum spotřeby.  

  

Zakázáno: 

Netlačte na čepel nadměrnou silou a nevkládejte nástavec střihací hlavice příliš hluboko do zvukovodu nebo do nosní dírky. 

Nevystavujte čepel nárazu. Vaše pokožka může být poraněna v důsledku deformace čepele (nástavce). 

Nedotýkejte se ostří vnitřního nože (kovová část) prstem. Mohlo by dojít k poranění. 

Nerozebírejte baterii ani ji nevhazujte do ohně. 

Strojek nikdy nerozebírejte nebo neopravujte, mohlo by dojít ke zranění.  

 

Upozornění: 

Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají 

odpovídající zkušenosti nebo znalosti  pro používání takových zařízení, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo nebyly 

seznámeny s pokyny pro použití přístroje. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. 

Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.  

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na 

kontrolu a servis. 

 

 

Technické informace: 

A Ochranná krytka stříhací hlavice 

B. Stříhací hlavice 

1. Vnější nůž 

2. Vnitřní čepel 

E. Vypínač On/Off 

F. Baterie 

G. Čistící kartáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak odejmout čepel:  
1. Otočte vnější čepel ve směru šipky, a zarovnejte značky.  

2. Vytáhněte vnější čepel.  

3. Opatrně oddělte vnitřní čepel od vnějšího nože. 

 

 

 

 

Jak  nasunout čepel:  
1. Pomalu zasuňte vnitřní čepel rovně podél  

    vnitřního povrchu vnější čepele.  

2. Srovnejte vnější čepel se značkou,  

    a otočte jí ve směru šipky dokud nezapadne. 

 

 

 

 



 

Instalace nebo výměna baterií:  
1.Ujistěte se, že vypínač je v poloze "0".  

2. Otočte kryt baterie ve směru šipky, a zarovnejte značky.  

3. Vytáhněte kryt baterie.  

4. Vložte baterii.  

• Buďte opatrní, abyste vložili baterii + a - správně orientované.  

5. Vyrovnejte značky a vložte hlavní tělo do krytu baterie.  

6. Otočte kryt baterie ve směru šipky.  

• Používejte pouze AA LR6 alkalické baterie.  

 

 

Zastřihávání chloupků v nose a uších: 

1. Zkontrolujte, zda je přepínací  kroužek nastaven správně.  

2. Posuňte vypínač do polohy "1" pro zapnutí zařízení.  

3. Vložte špičku vnější čepele do nosní dírky nebo zvukovodu.  

Vložte ji pomalu, aby nedošlo k poranění nosní dírky nebo zvukovodu.   

 

• Chloupky v nosních dírkách nezastřihujte příliš hluboko a pouze pomocí hrotu vnější čepele.  

• Vnější povrch čepele se může během používání zahřát, tato skutečnost nemá vliv na výkon. 

 

Úprava obočí, kníru nebo bradky:  
Tímto přístrojem nemůžete zkrátit délku vousů či obočí. Není vhodný pro vousy pod 0,5 mm.  

1.Posuňte vypínač do polohy "1" pro zapnutí zařízení. 

2. Umístěte špičku vnější čepele pro zastřihávání chloupků (obočí, knír, bradku). 

• Stiskněte vnější ostří jemně, aby nedošlo k poranění pokožky.  

3. Zastřihujte pomalým pohybem proti směru růstu vlasů.  

• Vnější povrch čepele se může během používání nepatrně zahřát,plý, tato skutečnost nemá vliv na výkon. 

 

OBSAH BALENÍ: 
 

1. 1x hlavice pro zastřihování chloupků  

2. 1x střihací hlava o šířce 2 cm  

3. 1x odkládací stojánek 

 

 

ÚDRŽBA A PÉČE: 

   

Zastřihovač můžete očistit pod tekoucí vodou. 
• Nenechávejte spotřebič pod vodou, ve vlhkém prostředí nebo v místě s vysokou teplotou. 

• Po každém použití použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků uvízlých mezi čepelemi. 

• Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuňte vypínač do polohy "1" a nechte strojek běžet přibližně 10 sekund, aby se pěna dostala mezi čepele. 

Posuňte vypínač do polohy "0" a vytáhněte čepel.  

Opláchněte pod tekoucí vodou.  

Otřete hadříkem a nechte přirozeně uschnout. Čepele nechte sejmuté pro rychlejší schnutí. 

 

Očištění přístroje pomocí čistícího kartáčku:  

Ujistěte se, že vypínač je v poloze "0".  

Vyjměte nůž a lehce očistěte vnitřní i vnější čepele a vnější ostří pomocí čisticího kartáčku. 

 

 



Náhradní nůž: 

Chcete-li zachovat ostrý řezný výkon , je doporučeno čepel měnit za novou  přibližně každé 3 roky.  

 

Napájecí zdroj AA LR6 alkalické baterie dry- cell 

(Prodává se samostatně) 

 

Záruka: 
 

Záruka je vyloučena: Pokud zařízení bylo špatně nebo nedbale přepravováno. Pokud byl přístroj poškozen v důsledku nesprávného 

použití. Pokud je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze. Pokud opravu provedla neoprávněná osoba. Díly, které podléhají 

opotřebení, jako ostří přístroje, nástavec – hřebeny a pohonné části, nejsou zahrnuty do této záruky. 

 

Recyklace: 

Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti . Tento symbol na produktech nebo v průvodní dokumentaci 

znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu . Ke správné 

likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa , kde budou přijata k likvidaci. Případně se 

v některých případech můžete obrátit na prodejce např. při koupi nového produktu. Správnou likvidací tohoto výrobku 

pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na lidské zdraví a životní 

prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. 

 

 

Dodavatel pro ČR/SK:    Detail - Hair style s.r.o.  

                                           +420 566 440 099  

                                           +421 221 201 099 

   www.svetkadernictvi.cz 

                                           www.svetkadernictva.sk 

   www.hairzone.eu 

 

Výrobce:   
Hubert a KriegerGmbG  

Werkzeugstr.14 

58093Hagen   

Deutschland  (CZ / SK © 2014 Detail - Hair style s.r.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


