
Profesionální zastřihovač vlasů i-Trim 
Katalogové číslo: 02035 

 
Používejte zastřihovač pouze na lidské vlasy. 
Přečtěte si prosím všechny pokyny před použitím a dodržujte je. 
 
1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující informace. 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny. 

Tento přístroj není vhodný pro osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a osoby, které nemají zkušenosti nebo 
znalosti pro používání těchto zařízení, pokud nejsou pod dohledem, nebo neobdržely pokyn k použití přístroje zodpovědnou osobou. 
Děti si nesmí hrát 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.. 
Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 

°
C a nad 40

 °
C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle. 

 
2. OBSAH BALENÍ: 

1. 1x hřebenový nástavec s možností nastavení 5 výšek střihu (3, 4, 5, 6, 7mm) 
2. 4x hřebenové nástavce (3, 6, 9, 12mm) 
3. 2x výměnná stříhací hlavice o šířce 44 mm a 10 mm 
4. 1x zastřihovač pro uši a nos 
5. 1x holící hlava 
6. nabíjecí stojan 
7. síťový kabel 

 
3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ: 

 Prosím, ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako jmenovité napětí na typovém štítku přístroje. 

 Před prvním použití umístěte zastřihovač do nabíjecí stanice a nabíjejte 8 hodin, dokud není světelný indikátor červený/modrý. 
Po úplném nabití zastřihovače může být přístroj použit po dobu 50 minut. 

 Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF. 

 Chcete-li připojit hřeben, držte jej po obou stranách a nasaďte na stříhací hlavic klouzavým pohybem. 

 Hlavici nasaďte a vysaďte pohybem znázorněným na obrázku níže. Hlavice musí být pevně zacvaknuta a nesmí se hýbat. 
 

 
4. ÚDRŽBA A PÉČE: 

 Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nevkládejte do vody! 

 Po každém použití, použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků ze střihací hlavice. 

 Strojek otřete hadříkem, který může být lehce navlhčený. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla! 

 Pro dlouhodobou životnost přístroje, je třeba často čistit a olejovat střihací hlavici. Nejlépe po každém použití. 

 Pokud střihací hlavice po delším používání přestane správně pracovat i přes pravidelné čištění a olejování, je možné, že 
došlo ke ztupení a je potřeba hlavici nabrousit nebo zakoupit novou střihací hlavici. 

 
5. Záruka se nevztahuje:  

- na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím 
- na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním 
- na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl 
- na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady 
- na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením 

 
Technická data:               

220-240Volt 
50-60Hz    
Provozní doba: 50 minut  
 
VÝROBCE: 

Hubert & Krieger GmbH                                          
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
DODAVATEL: 

Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu

 



Profesionálny zastrihávač vlasov i-Trim 
Katalógové číslo: 02035 

 
Používajte iba zastrihávač na ľudské vlasy.  
Prečítajte si prosím všetky pokyny pred použitím a dodržiavajte ich. 
 
1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 

Pre vlastnú ochranu pred poranením a úrazom elektrickým prúdom, musia byť dodržané nasledujúce informácie pri použití elektrických 
spotrebičov. 
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane alebo inej nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej 

tekutiny. Tento prístroj nie je vhodný pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo tí, ktorí 
nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti používanie takých zariadení, pokiaľ nie je pod dohľadom, alebo po tom, čo dostala pokyn 
na použitie prístroja jednotlivcom, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo 
zástrčka poškodená. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Uveďte prístroj do autorizovaného servisného 
strediska na kontrolu a servis.  
Nevystavujte prístroj s teplotou pod 0°C a nad 40 °C po dlhú dobu. Nevystavujte prístroj na priamom slnečnom žiarení. 
 
2. OBSAH BALENIA: 

1. 1x hrebeňový nástavec s možnosťou nastavenia 5 výšok strihu (3, 4, 5, 6, 7mm)  
2. 4x hrebeňové nadstavce (3, 6, 9, 12mm)  
3. 2x výmenná strihacie hlavice o šírke 44 mm a 10 mm  
4. 1x hygienický zastrihávač pre uši a nos  
5. 1x holiaca hlava  
6. nabíjací stojan  
7. sieťový kábel 

 
3. SPUSTENIE A POUŽITIE: 

 Prosím, uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako menovité napätie na typovom štítku prístroja.  

 Pred prvým použitím zastrihávača, umiestnite prístroj do nabíjacieho podstavca a nabíjajte 8 hodín kým je nabíjací svetelný 
indikátor červený. Po úplnom nabití zastrihávača môže byť prístroj použitý po dobu 50 minút.  

 Zapnite prístroj pomocou tlačidla ON/OFF.  

 Ak chcete pripojiť hrebeň, držte ho po oboch stranách a nasaďte na strihacie hlavíc kĺzavým pohybom. 

 Hlavicu nasaďte a vysaďte pohybom znázorneným na obrázku nižšie. Hlavica musí byť pevne zacvaknutá a nesmie sa hýbať. 
 

 
 
4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ: 

• Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nevkladajte do vody!  
• Po každom použití, použite čistiaca kefka pre odstránenie chĺpkov z rezaných medzi hornou a spodnej strane listov.  
• Iba zariadenie utrite utierkou, ktorá môže byť ľahko navlhčená. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne prostriedky!  
• Pre dlhodobú rezný výkon a dlhú životnosť prístroja, je potrebné často čistiť a olejovať čepeľ prístroja.  
• Ak je rezný výkon horšie po dlhšom používaní aj cez pravidelné čistenie a olejovanie, musíte nôž prístroje nahradiť novým. 
 
5. Záruka sa nevzťahuje: 

- na mechanicky poškodený tovar spôsobené kupujúcim 
- na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním 
- na nesprávne použitie, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie tovaru a kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykonal 
- na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady 
- na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením  

 
Technické údaje:   

220-240Volt 
50-60Hz    
Provozní doba: 60 minut  
 
VÝROBCA: 

Hubert & Krieger GmbH                                          
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
DODÁVATEL: 

Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu 

 



Professional Hair Clipper AC/Rechargeable I-Trim 
Item no.: 02035 

 
Only use hair clipper to cut human hair. 
Please read all instructions carefully before use and keep them. 
 
1. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS: 

For you own protection from injuries and electric shocks, the following information must be observed when using electrical appliance. 
WARNING: Do not use this appliance near washbasis or other container with water. Do not immerse the appliance in water or other 

liquid. 
This appliance is not suitable for use by people with physical, sensory or mental disabilities or who do not have the relevant experience 
or knowledge of using such appliance, unless under the supervision of o rafter having received instruction in the use of the appliance 
by an individual who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. 
Never use the appliance if the mains cable or plug is damaged. Furthermore, do not use the appliance i fit has been dropped o rif i tis 
damaged. Please give the appliance to an authorized service center for inspection and repair. 
Do not expose the clipper to the temperatures below 0 °C and above 40 °C. Do no expose the appliance to the sunbeams. 
 
2. PRODUCT CONTENTS: 

1. 1x adjustable combs (3, 4, 5, 6, 7mm) 
2. 4x detachable combs (3, 6, 9, 12mm) 
3. 2x blades 44 mm and 10 mm 
4. 1x ear/nose comb 
5. 1x shave comb 
6. charging station 
7. adapter 

 
3. START-UP AND USE: 

 Please be sure that the voltage in mains is the same as the rated voltage on the rating plate of the appliance. 

 Before using the trimer for the first time, place the unit in the charging stand and chargé it for 8 hours. While charging the light 
indicator is red. When fully charged the trimer can be used for 50 minutes. 

 Switch on the appliance using the on/off switch and, after use, switch it off again. 

 To attach the comb, hold it by the sides and make it slide on the teeth of the trimer. Remote the comb after use. 

 Put on and put off the blade as shown below. Blade must be firmly locked and must not move 
 

 
4. MAINETANCE AND CARE: 

 Disconnect the appliance from the mains power supply. Do not immerse in water! 

 After each use, use a cleaning brush to remove cut hairs from between the top and bottom of the blades. 

 Only wipe the appliance with a soft cloth, which may be dampened slightly. Never use solvents or abrasives! 

 For a long lasting cutting performance and long life of the appliance, i tis important to clean and oil the blade set frequently. 

 If the cutting performance deteriorates after long use despite regular cleaning and oiling, the blade set should be replaced. 
 
5. Guarantee is excluded:  

- if the aapliance has been misused or treated carelessly 
- the appliance has been damaged due to incorrect use, the defect has been caused by failure to observe the operating 

instructions 
- repair attempt has been carried out by an unauthorised personnel 
- parts that are subject to wear and tear such as blade sets, attachment combs, drive components are not included into this 

guarantee 
 
Technická data:               

220-240Volt 
50-60Hz    
Operating time: 50 minutes  
 
PRODUCER: 

Hubert & Krieger GmbH                                          
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
SUPPLIER: 

Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu 

 


