
 

Zastřihávač Rowenta Nomad TN3500 

 

 

Před použitím si důkladně pročtěte tyto pokyny. 

POPIS PŘÍSTROJE 

1. Hlava s otáčecím střihacím systémem  

2. Ochranný kryt  

3. Vypínač zapnuto/vypnuto 

4. Prostor pro baterii 

BEZPEČNOSTNÍ RADY 

• V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s 

použitelnými normami a předpisy (směrnice o nízkém napětí, 

elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...). 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby 

(včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti 

jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo 

znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich 

bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, 

jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s 

přístrojem nehrály. 

• K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, 

které mohou způsobit korozi. 

• Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších 

než 35 °C. 

• Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, 

stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud 

jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití 

spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se 

spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí 

provádět děti bez dozoru. 

• Upozornění: Přístroj skladujte v suchém prostředí, 

prodloužíte tím jeho životnost. 

ZÁRUKA 

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. 

Přístroj není určen k používání v komerčních provozech. V 

případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka. 

 

POUŽÍVÁNÍ 

Zastřihávací strojek určený pro nos a uši je napájen jednou 

alkalickou baterií AA. Pro vložení baterie otočte spodní částí 

strojku doleva a sejměte kryt baterie tahem dolů. Vložte baterii 

kladným pólem (vystouplou částí) směrem dolů.  

Po vložení baterie opět nasaďte zpět kryt. 

POZNÁMKA:  Přístroj nebude fungovat, pokud baterii vložíte 

špatně. 

Přesuňte vypínač do polohy „zapnuto“. 

Opatrně vložte hlavu zastřihávacího strojku do ušního lalůčku 

nebo nosní dírky a pomalými krouživými pohyby jím pohybujte. 

POZNÁMKA: Střihací část trojku nezasunujte do ušního lalůčku 

či nosní dírky hlouběji než 6 mm.  

RADY TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY 

Doporučujeme strojek čistit po každém použití. 

POZNÁMKA: Pokud přístroj  delší dobu nepoužívate, vyjměte 

z něj baterii, prodloužíte mu tak životnost. Přístroj udržujte 

v suchu. 

PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ! 

 Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze 

zhodnocovat nebo recyklovat. 

 Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, 

smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude 

naloženo odpovídajícím způsobem. 
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