
Návod k     použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.  
Děkujeme, že jste zakoupili  výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití  a pečlivě jej
uschovejte. Jata ani importér 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. 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
neponořujte  zcela  do vody pokud není  v návodu uvedeno jinak.  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. 
DP80B Dámský cestovní holící strojek.
Při čtení návodu sladujte obrázky v originálním návodu:
1. Kryt hlavice 5. Holící planžete 
2. Hlavice 6. Tlačítka pro uvolnění holící hlavice
3. Zastřihovací nůž pro snadno přístupná místa 7. Přepínač zapnuto/vypnuto on/off
4. Zastřihovací nůž pro nesnadno přístupná místa 8  Kryt prostoru pro vložení baterii

Pro vložení baterii sejměte  (8)  a vložte 2 baterie AAA.  Dbejte na správnou polarizaci vložení. Vložte (8) zpět. Sejměte (1). Přístroj je
připraven k použití. Používejte ho pokud možno na suchou, čistou pokožku neošetřenou krémem nebo olejem. Je však uzpůsobený i
použití ve sprše. Zapněte přístroj pomocí (7). Přístrojem pohybujete proti směru chloupků, na přístroj netlačte.
Po každém použití sejměte (2) z přístroje pomocí (6) a propláchněte (2) pod tekoucí vodou následně (2) nechte dokonale uschnout. Tělo
přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

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

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky JATA. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo 
ho uschovajte. JATA ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.
Bezpečnostné pokyny:
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky JATA sú určené len na nekomerčné použitie v 
domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený.
Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas 
prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo 
neponárajte celkom do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s 
prístrojom hrali. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú 
nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby 
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa .
DP80B Dámsky cestovný holiaci strojček.
Pri čítaní návodu sladujte obrázky v originálnom návode:
1. Kryt hlavice 5. Holiaci planžete
2. Hlavica 6. Tlačidlá pre uvoľnenie holiace hlavice
3. Zastrihávacia nôž pre ľahko prístupné miesta 7. Prepínač zapnuté / vypnuté on / off
4. Zastrihávacia nôž pre neľahko prístupné miesta 8. Kryt priestoru pre vloženie batériu

Pre vloženie batériu odoberte (8) a vložte 2 batérie AAA. Dbajte na správnu polarizáciu vloženie. Vložte (8) späť. Zložte (1). Prístroj je 
pripravený na použitie. Používajte ho pokiaľ možno na suchú, čistú pokožku nechránenú krémom alebo olejom. Je však prispôsobený aj 
použitie v sprche. Zapnite prístroj pomocou (7). Prístrojom pohybujete proti smeru chĺpkov, na prístroj netlačte.
Po každom použití zložte (2) z prístroja pomocou (6) a prepláchnite (2) pod tečúcou vodou následne (2) nechajte dokonale uschnúť. Telo 
prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné.

 Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Oddelene batérie. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné 
prostredie.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / ZÁRUČNÉ PODMIENKY
2 roky standardní evropské záruky.
Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených v návodu k příslušnému
výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem.
Záruka tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně
v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou
závadu je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobcem určenému účelu, k profesionálním
nebo komerčním účelům, je-li poškozen extremními provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky
poškozen a to i během přepravy, neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním
používáním a nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení výrobku.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy,



obaly, žárovky apod.)

2 roky štandardnej európskej záruky.
Tieto záruky je možné uplatniť iba pri dodržiavaní pokynov pre prevádzku výrobkov JATA uvedených v návode k príslušnému
výrobku a ak výrobok nebol prevádzkovaný v rozpore s návodom.
Záruka tak ako je definovaná Občianskym zákonníkom sa vzťahuje výhradne na chyby, ktoré vzniknú preukázateľne
v dobe platnej záručnej doby stanovenú firmou JATA a to chybou materiálu alebo výrobnou chybou. takto vzniknutú
závadu je oprávnený odstrániť len autorizovaný servis.
Záruka bude vylúčená najmä ak je výrobok používaný k inému než výrobcom určený účel, k profesionálnym
alebo komerčné účely, ak je poškodený extremnymi prevádzkovými podmienkami, nepozornosťou, mechanicky
poškodený a to aj počas prepravy, neoprávneným zásahom do výrobku, opotrebením vzniknutým neštandardným
používaním a nedodržiavaním pravidelnej údržby alebo poškodený prekročením doby limitného zaťaženia výrobku.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie časti výrobku prevádzkou (tesnenia, filtre, náhradné sáčky, batérie, poťahy,
obaly, žiarovky a pod)

             


