
 
     
    Příslušenství 
       Se zařízením je dodáváno následující příslušenství: 
       USB nabíjecí kabel, čistící kartáček. 
 
    Ochrana životního prostředí 
       1. Nevyhazujte zařízení do běžného směsného 
           odpadu. Použijte kontejnery k tomu určené 
           (Fig 26). 
       2. Věstavěná baterie obsahuje škodlivé substance. 
 

 

 
 
       2. Umístěte novou zastřihovací hlavu do 
             drážky (1) na vrchní straně strojku a 
             zacvakněte (2). 
 
     PŘESNÝ ZASTŘIHOVAČ 
       Vypněte zastřihovač, vyjměte zastřihovací hlavici, 
       umístěte zastřihovač do drážky na vrchní straně 
       strojku a zacvakněte (Fig 15). 
 
       Poznámka: Ujistěte se, že vaše vlasy jsou čisté 
       a suché. Nepoužívejte zařízení na mokré vlasy. 
       1. Před zastřihováním učešte vlasy hřebenem 
           po směru růstu. 
       2. Umístěte hřebenový nástavec do drážek po 
           obou stranách zastřihovače (Fig 16). 
       3. Hřebenové nástavce mají 2 délky (3 a 6 mm) 
           pro 2 různé délky vlasů. Informaci o délce 
           najdete na spodní straně nástavce (Fig 17). 
       Nástavec odejmete z jedné strany na druhou 
       (Fig 18). 
       4. Zapněte zařízení, přibližujte pomalu k vlasům. 
           Pro nejlepší výsledek zastřihujte v různých 
           směrech 
 
       Čištění / Mazání 
       Pro nejlepší kondici strojku doporučujeme promazávání 
       pohyblivých částí olejem každé 3 měsíce. Nepoužívejte 
       odmašťovače a abraziva. Olej není součástí balení. 
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     Popis produktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (a) Holicí strojek na hlavu  (b) USB kabel  (c) Hřebenový nástavec 
       (d) Přesný zastřihovač  (e) Krytka nástavce pro nos  (f) Nástavec 
       pro uši a nos  (g) Masážní nástavec  (h) Čistící kartáček 
 
     Instrukce 
       Před použitím zařízení si prosím přečtěte následující pokyny pro 
       správné a bezpečné zacházení. 
       1. Nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem. 
       2. Napětí: 5V (USB). 
       3. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozeno. 
       4. Břity jsou vyrobeny z tenké slitiny, nevyvíjejte na ně tlak (Fig 1). 
       5. Skladujte a nabíjejte zařízení při teplotě 5ºC - 35ºC 
       6. Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou (Fig 2). 
       7. Před čištěním odpojte zařízení od nabíječky (Fig 3). 
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     NÁSTAVEC PRO NOS A UŠI 
       Vypněte strojek, vyjměte zastřihovací hlavici, nasaďte nástavec 
       pro nos a uši do zacvaknutí (Fig 20). 
 
       1. Ujistěte se, že váš nos a uši jsou čisté 
       2. Zapněte strojek a opatrně přibližte vnitřní 
           části nosu a uší a zbavte se dlouhých chloupků. 
           (Fig 21 a 22). 
       3. Nepřesahujte hloubku 1,5 cm uvnitř nosu a uší. 
 
 
 
 
 
     ČISTÍCÍ A MASÁŽNÍ NÁSTAVEC 
       Používejte kartáček s vaším denním krémem. 
       Kartáček odstraňuje z pleti nečistoty a čistí póry. 
       Přispívá k lepší celkové kondici pleti. 
       1. Nasaďte kartáček do drážky (Fig 23, 24-1 a 24-2). 
       2. Navlhčete kartáček vodou. Nepoužívejte suchý 
           kartáček – může dráždit pleť. 
       3. Navlhčete pleť, případně aplikujte mýdlo. 
       4. Krouživými pohyby čistěte/masírujte kartáčkem. 
       5. Zbytečně netlačte. 
       6. Doporučujeme 20 sec. pro každou stranu 
           obličeje, 15 sec. pro čelo a 10 sec. pro nos. 
       7. Nezasahujte kartáčkem do očí. 
       8. Po dokončení opláchněte obličej. 
       9. Aplikujte váš denní krém. 
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       8. Stupeň voděodolnosti je IPX6. 
       9. Zařízení nesmí být používáno dětmi, pokud 
           nejsou pod dohledem dopspělé osoby. 
       10. Skladujte mimo dosah dětí. 
       11. Pokud strojek po zapnutí nereaguje, je nutné 
              vyčistit rotační hlavice. 
       12. Když se strojek nabijí, LED indikátor svítí 
              červeně. Zelená kontrolka znamená plné nabití. 
       13. Při transportu zařízení je nutné nasadit krytku. 
 
       Nabíjení 
       Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuté. 
       Rychlonabití za 1 hod. Doba provozu je přibližně 
       60 min (Fig 4). 
       Není vhodné nechávat zařízení v síti déle než 24 hodin. 
 
       1. Připojte nabíječku do zařízení (Fig 5). 
       2. Zapojte nabíječku do USB. 
       3. Rozsvítí se LED indikátor (Fig 6). 
       4. Po plném nabití odpojte nabíječku od USB 
           i zařízení. 
 
     Použití 
 
     HOLENÍ 
       1. Zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF 
       2. Pohybujte zastřihovací hlavou po tváři rovnými 
            nebo krouživými pohyby (Fig 7). 
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       Pro nejlepší výsledky při holení doporučujeme pravidelné 
       čištění strojku. Nejjednodušším postupem je opláchnutí hlavy 
       strojku a vypláchnutí jednotlivých hlavic po každém použití. 
 
       1. Vypněte strojek. 
       2. Vyklopte krytky vnějších hlavic a odklopte 
           středovou krytku (Fig 9). 
       3. Důkladně propláchněte hlavici vodou (Fig 10). 
       4. Opláchněte tělo strojku (Fig 11). 
       5. Zaklopte všechny krytky a otřete zbytkové 
           kapky vody. 
 
       Neotírejte otevřenou hlavici strojku ručníkem 
       nebo ubrousky. V opačném případě by mohlo 
       dojít k poškození hlavice. 
 
       6. Vyklopte znovu všechny krytky zastřihovacích 
           hlavic a nechte vyschnout. Můžete také 
           použít přiložený čistící kartáček. 
 
     Výměna hlavice 
 
       Používejte výhradně komponenty značky Resuxi. 
 
       1. Vytáhněte hlavici z drážky na vrchní straně 
           strojku (Fig 13). 
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