
Návod k     použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.  
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a
pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.
Bezpečnostní pokyny: 
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro
nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj
používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze
napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu
s uzemněním.  Nedoporučujeme používat  zásuvky  s více  vstupy.  Přístroje  zásadně nepoužívejte  máte-li  vlhké  nebo
mokré ruce nebo jste bosi.  Veškeré části  přístroje,  které zabezpečují  jeho provoz musí být  sestaveny a používány
v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani
jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno
jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte  viset přívodní kabel přes okraje
dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny.
Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi
vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli.
Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné,
aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby
zodpovědné  za  jejich  bezpečnost  nebo  pokud je  takováto  osoba  předem nepoučila  jak  se  přístroj  používá.  Nikdy
nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena
zásuvka  nebo  přívodní  kabel.  Do  přístroje  nikdy  neodborně  nezasahujte!  S veškerými  opravami  přístroje  se  vždy
obracejte na odborný servis.

MP373 N Akumulátorový zastřihovač vousů a vlasů.
Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.
Popis:

1. Střihací hřeben 0,5-2,5mm        9.     Přepínač zapnuto „I“ vypnuto „0“
2. Regulátor pro precizní přítlak              10.   Indikátor nabíjení
3. Střihací hřeben 3-18mm 11.   Tlačítko pro odjištění střihacího hřebenu
4. Střihací hřeben 21-36,5mm                       12.   Stojánek (základna)
5. Nůž                       13.   Síťový adaptér
6. Hřeben střihu 14.   Oboustranný hřeben
7. Regulace přítlaku nože 15.   Kartáček
8. Regulace vysunutí střihacího hřebenu 16.   Olej

Pro správnou funkci zastřihovače je nezbytné, abyste jeho střihací nůž udržovali stále namazaný, proto před prvním
použitím nalijte několik kapek oleje na zuby střihacího nože a spusťte přístroj na 15 vteřin naprázdno. Přebytečné zbytky
oleje, které se vytlačí otřete. Zastřihujte suché vlasy i vousy.Pro stříhání vyberte a nasaďte nástavec odpovídající vašim
požadavkům na délku střihu (je lepší  volit  nástavec pro větší délku minimálně 12mm a pro finální  střih využít nižší
nástavce).  Začněte  pomalu  a  ne  hned finálním střihem.Zastřihování  začněte  na  krku  zezadu.  Strojek  držte  jemně
táhněte střihacím nožem proti růstu vlasů zhruba do úrovně „A“ uvedené na ilustracím obrázku.Ze středu postupujte na
strany směrem k uším nebo až k temeni pokud zkracujete celou délku vlasů. Pokračujte pak z čela k temeni hlavy a
zase nejdříve ze středu směrem k uším. 
Pro postupné zkracování vlasů od krku směrem k  temeni hlavy  nasaďte nástavec s nižším střihem než jste použili a
začněte stříhat v zóně „B“ jak je uvedené na dalším obrázku.Na závěr upravte délku střihu na spáncích tím, že opět
použijete nástavec s ještě nižším střihem a pro zarovnání střihu přístroj bez nástavce.Použíjete-li zástřih bez nástavce
můžete detailně pracovat s nožem pomocí stavitelné páky nože pro oddálení či přiblížení nože k pokožce. Při tomto
použití  buďte  velmi  opatrní,  abyste nezpůsobili  zranění.  Někdy  bude potřeba pomoci  si  pro správnou délku  střihu
nadzvednutí  vlasů  prsty  nebo  hřebenem,  který  je  v příslušenství  nebo  nůžek  pro  detailní  zkrácení  jednotlivých
vlasů.Vlasy stále během zkracování pročesávejte.
Zastřihování vousů. 
Úvod  je  obdobný  jako  pro  střih  vlasů,  čili  začněte  delším  nástavcem a  proti  směru  růstu  vousů.  Pouze  u  knírku
postupujte  směrem  z  hora  k hornímu  rtu.  Kontury  a  přesný  obrys  vousů  pokud  je  chcete  stylizovat  proveďte
zastřihovačem bez nástavců.Střihací nože  bez nástavců přikládejte k pokožce opatrně, abyste se neporanili.
Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit
nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze
zásuvky.
Po  každém  použití  sejměte  z  přístroje  nástavce  a  vyčistěte  je  přiloženým  kartáčkem.  Stejně  tak  vyčistěte  nůž
zastřihovače, který opětovně promažte.Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé
životní prostředí.


