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MC 6840

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ 
ZASTRIHÁVAČ VLASOV A BRADY

CZ SK

NÁVOD K OBSLUZE
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BEZPEČNOST

Při používání přístroje dodržujte následující 
pokyny:
■ Tento spotřebič je určen pouze pro domácí 

použití.
■ Tento spotřebič je navržen pouze pro střihání 

vlasů a vousů. Jakékoliv jiné použití je přísně 
zakázáno.

■ Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič 
ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; 
nepoužívejte jej ani mokrýma rukama.

■ Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud spotřebič, 
střihací hlava nebo napájecí adaptér vykazují 
známky poškození.

■ Spotřebič používejte pouze s dodanými částmi 
a napájecím adaptérem.

■ Upozornění! Spotřebič a napájecí adaptér 
udržujte vždy suchý.
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BEZPEČNOST

■ Když spotřebič nabíjíte, v žádném případě 
nesmí přijít do styku s vodou ani jinou 
kapalinou.

■ Neponořujte spotřebič do vody.
■ Po nabití vždy odpojte kabel od konektoru a 

odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
■ Nepouštějte spotřebič na zem.
■ Nabíjecí adaptér a napájecí kabel nesmí být 

v případě poškození opraven. Dbejte na to, 
abyste nabíjecí adaptér zlikvidovali v souladu s 
environmentálními směrnicemi.

■ Novou nabíječku můžete získat od výrobce 
nebo autorizovaného servisního střediska.

■ Nikdy neumisťujte spotřebič, příslušenství nebo 
napájecí adaptér na horké povrchy nebo do 
jejich blízkosti.

■ Zkontrolujte, zda údaj napětí na typovém štítku 
odpovídá místní síti.

■ Spotřebič skladujte mimo dosahu dětí.
■ Před čištěním nebo uživatelskou údržbou 

spotřebič vždy nejdříve odpojte od napájení.
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BEZPEČNOST

■ Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let 
a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo bez 
dostatku zkušeností a znalostí v případě, že 
mají dozor nebo jsou instruovány ohledně 
bezpečného použití spotřebiče a budou 
seznámeny se souvisejícím nebezpečím. Děti si 
se spotřebičem nesmějí hrát.

 Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez 
dohledu dospělé osoby.

■ Spotřebič za žádných okolností nikdy 
neotvírejte. Na škody způsobené nesprávnou 
manipulací se nevztahuje záruka.
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STRUČNÝ PŘEHLED

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si koupili náš 
profesionální zastřihovač vlasů a 
brady MC 6840.

Pozorně si přečtěte následující 
pokyny pro uživatele, abyste si 
zajistili spokojenost s kvalitním 
výrobkem GRUNDIG mnoho 
následujících let.

Zodpovědný, dlouhodobě 
udržitelný přístup!

GRUNDIG se zaměřuje na 
sociální pracovní 
podmínky s uspokojivými 
mzdami, na efektivní 

využívání surových materiálů s 
průběžnou redukcí mnoha tun 
plastových odpadů každý rok – a na 
dostupnost veškerého příslušenství 
po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. 
Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládací prvky

Viz obrázek na straně 3.

A Nastavitelný hřeben

B Střihací hlava

C Tlačítko nastavení prořídnutí

D LED indikátor nabíjení

E Tlačítko zapnutí/vypnutí

F Tělo spotřebiče

Příslušenství

Síťový adaptér

Nabíjecí konektor 

Čisticí kartáček 

Olej
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NAPÁJENÍ

Poznámka
■ Spotřebič vybíjejte normálním 

používáním. Potom ho nabijte 
na úplnou kapacitu. Maximální 
kapacita baterie se dosáhne až 
po několika cyklech nabíjení/
vybíjení.

■ Při nabíjení spotřebiče ho lze 
použít ke střihání, LED kroužek D 
bude nepřetržitě svítit.

■ Adaptér a spotřebič F se může 
v průběhu nabíjení ohřát; jde o 
normální jev.

Upozornění
■ Nepoužívejte spotřebič připojený 

k síťovému adaptéru delší dobu, 
protože může dojít ke spálení 
adaptéru.

3 Pokud ho nebudete používat, 
odpojte adaptér od elektrické 
zásuvky.

Upozornění
■ Pokud jste v koupelně nebo 

vedle přípojky vody, používejte 
spotřebič jen v režimu s baterií, 
nikdy ne s napájením ze sítě.

Provoz se síťovým adaptérem

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na 
typovém štítku napájecího adaptéru 
odpovídá vaší místní síti.

Jediným způsobem odpojení 
spotřebiče od napájení, je odpojení 
síťového adaptéru.

1 Připojte nabíjecí zástrčku ke 
konektoru spotřebiče a síťový 
adaptér k elektrické zásuvce.

Poznámka
■ Drážka na nabíjecí zástrčce se 

musí shodovat se zářezem z 
konektoru spotřebiče.
– Po výměně baterií začne blikat 

LED kroužek D. Jakmile je 
zastřihovač zcela nabitý, LED 
kroužek D začne nepřetržitě 
svítit.

2 LED kroužek D začne blikat, 
když spotřebič během provozu 
dosáhne nízké kapacity baterie.
– Když dojde k vybití baterií: LED 

kroužek D se nezobrazí.
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Poznámka
■ Délka střihu bez systému hřebenů 

je 1,5 mm.
■ Střihání bez hřebene je ideální 

pro vzhled strniště.
■ Šířka střihací hlavy je 40 mm.

Nastavení délky střihání

Nastavitelný hřeben A umožňuje 
nastavení zařízení v 6 různých 
délkách:

Nastavitelný hřeben A

Poloha 1 3 mm

Poloha 2 6 mm

Poloha 3 9 mm

Poloha 4 12 mm

Poloha 5 15 mm

Poloha 6 18 mm

1 Posuňte nastavitelný hřeben A 
po střihací hlavě B. Ujistěte se, 
zda jsou žlábky v nastavitelných 
hřebenech dobře zapadlé do 
drážek na bocích spotřebiče.

2 Nastavte délku střihání stisknutím 
západky hřebene dopředu nebo 
dozadu do požadované polohy. 
Ujistěte se, zda je nastavitelný 
hřeben zaklapnutý na svém místě.

3 Po použití sundejte nastavitelný 
hřeben A ze spotřebiče.

Tlačítko prořídnutí C

Pro vysunutí nebo zasunutí tenkého 
hřebene, můžete zvolit přesunutí 
tlačítka nastavení prořídnutí zezadu 
dopředu, nebo zepředu dozadu.

PŘÍPRAVA
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POUŽITÍ

Zastřihování vlasů

Zajistěte, aby byly vlasy čisté a zcela 
suché.

Osobě, kterou budete střihat, 
umístěte kolem krku a ramen ručník. 
Zajistěte, aby osoba seděla tak, 
že budete mít její hlavu zhruba v 
úrovni očí.
Před střiháním učešte vlasy tak, aby 
padaly přirozeně a vy jste mohli 
vidět směr jejich růstu.

1 Nastavte délku pro střihání podle 
části „Příprava“.

2 Stiskněte spínač Zap./Vyp. E a 
zapněte spotřebič.

3 Umístěte střihací hlavu B na 
vlasy osoby.

4 Pohybujte střihací hlavou B proti 
směru růstu vlasů.

 Při střihání pomalými jemnými 
pohyby aplikujte pouze mírný 
tlak.

5 Po použití, vypněte spotřebič 
spínačem Zap./Vyp. E.

Užitečné tipy
■ Postupujte vždy proti 

přirozenému směru vlasů.

■ Při střihání dělejte přestávky 
v pravidelných intervalech. 
Vždy můžete něco opravit, ale 
ne tehdy, pokud již byly vlasy 
odstřiženy.

■ Při prvním použití střihejte jen 
malé množství vlasů. To je jediný 
způsob, než si zvyknete na různé 
polohy.

■ Vlasy stále pročesávejte. 
Hledejte jen velmi dlouhé vlasy a 
vyčesávejte odstřižky.

Zastřihávání vousů

1 Nastavte délku pro zastřihování 
podle části „Příprava“.

2 Stiskněte spínač Zap./Vyp. E a 
zapněte spotřebič.

3 Umístěte střihací hlavu B na 
vousy.

4 Pohybujte střihací hlavou B proti 
směru růstu vousů.

 Při střihání pomalými jemnými 
pohyby aplikujte pouze mírný 
tlak.

5 Po použití, vypněte spotřebič 
spínačem Zap./Vyp. E.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všeobecné informace

Spotřebič je třeba pravidelně 
čistit, abyste mohli trvale využívat 
jeho špičkový výkon a optimální 
výsledky.

Čištění

1 Stiskněte spínač Zap./Vyp. E 
abyste spotřebič vypnuli a 
odpojte napájecí adaptér ze 
zásuvky, pokud jej napájíte ze sítě.

2 Sejměte nastavitelný hřeben A 
ze spotřebiče. Vyčistěte střihací 
hlavu B přiloženým čisticím 
kartáčkem.

3 Sejměte střihací hlavu B 
vytištěním střihacích lišt směrem 
ven. Vyčistěte střihací hlavu B a 
dutinu ve spotřebiči přiloženým 
čisticím kartáčkem.

4 Vložte střihací hlavu B do dutiny, 
přičemž nejdříve umístěte čelist 
a stiskněte střihací hlavu, dokud 
nezacvakne na místo.

Poznámky

■ Na čištění zařízení nikdy 
nepoužívejte vodu nebo jiné 
tekutiny. Používejte pouze 
dodaný čisticí kartáček.

■ Střihací hlavu a dva nastavitelné 
hřebeny můžete opláchnout 
vodou, ale musíte je nejdříve 
sejmout ze spotřebiče.

■ Po každém použití odstraňte 
všechny zbytky vlasů.

■ Střihací hlavu vašeho spotřebiče 
není běžně třeba olejovat. Pokud 
chcete udržet původní stav 
střihací hlavy podle možností 
co nejdéle, vyplatí se olejovat 
ji v pravidelných intervalech 
(dodaným olejem).
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INFORMACE

Skladování

■ Pokud neplánujete dlouhodobější 
používání spotřebiče, uložte ho 
pečlivě.

■ Ujistěte se, zda je spotřebič 
vypnutý a zcela suchý.

■ Spotřebič uskladněte na 
chladném a suchém místě.

■ Zajistěte, aby byl spotřebič 
skladován mimo dosah dětí.

Shoda se směrnicí WEEE a 
likvidace starého spotřebiče:

Tento výrobek je v souladu se 
směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). 
Tento výrobek je označen symbolem 
klasifikace odpadu z elektrických a 
elektronických zařízení (WEEE).

Tento výrobek je 
vyroben z vysoce 
kvalitních částí a 
materiálů, které lze 
recyklovat a používat 

opakovaně. Nevyhazujte výrobek s 
běžným komunálním odpadem na 
konci jeho životnosti. Odneste ho na 
sběrné místo pro recyklaci 
elektrického a elektronického 
zařízení.

Na místním úřadě se dozvíte 
informace o nejbližším sběrném 
místě.

Shoda se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, je 
v souladu se směrnicí EU RoHS 
(2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé 
a zakázané materiály, uvedené ve 
směrnici.

Informace o obalech

Obalové materiály 
tohoto spotřebiče jsou 
vyrobeny z 
recyklovatelných 

materiálů v souladu s národní 
legislativou. Obalové materiály 
nelikvidujte společně s domovním 
nebo jiným odpadem. Odneste je na 
příslušné sběrné místo 
specifikované místní správou.
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INFORMACE

Technické údaje

Vstup
100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup
4,5 V DC 1000 mA

Provozní teplota
+5 ˚C - +40 ˚C

Skladovací teplota
0 ˚C - +40 ˚C

Třída elektrické izolace
II

Právo na změnu designu a 
technických údajů je vyhrazeno bez 
předchozího upozornění.
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BEZPEČNOSŤ

Počas používania prístroja dodržiavajte 
nasledujúce pokyny:
■ Tento spotrebič je určený len pre domáce 

použitie.
■ Tento spotrebič je navrhnutý len na strihanie 

vlasov a brady. Akékoľvek iné použitie je prísne 
zakázané.

■ Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič 
vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou; 
nepoužívajte ho ani mokrými rukami.

■ Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak spotrebič, 
strihacia hlava alebo napájací adaptér vykazujú 
známky poškodenia.

■ Spotrebič používajte len s dodanými časťami a 
napájacím adaptérom.

■ Upozornenie! Spotrebič a napájací adaptér 
udržiavajte vždy suchý.
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BEZPEČNOSŤ

■ Keď spotrebič nabíjate, v žiadnom prípade 
nesmie prísť do styku s vodou ani inou 
kvapalinou.

■ Neponárajte spotrebič do vody.
■ Po nabití vždy odpojte kábel od konektora a 

odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
■ Nepúšťajte spotrebič na zem.
■ Nabíjací adaptér a napájací kábel nesmie byť 

v prípade poškodenia opravený. Dbajte na to, 
aby ste nabíjací adaptér zlikvidovali v súlade s 
environmentálnymi smernicami.

■ Nový nabíjačku môžete získať od výrobcu alebo 
autorizovaného servisného strediska.

■ Nikdy neumiestňujte spotrebič, príslušenstvo 
alebo napájací adaptér na horúce povrchy alebo 
do ich blízkosti.

■ Skontrolujte, či údaj napätia na typovom štítku 
zodpovedá miestnej sieti.

■ Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
■ Pred čistením alebo používateľskou údržbou 

spotrebič vždy najskôr odpojte od napájania.
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■ Tento spotrebič môžu používať deti 
staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami, alebo bez dostatku skúseností 
a znalostí v prípade, že majú dozor alebo sú 
inštruovaní ohľadom bezpečného použitia 
spotrebiča a budú oboznámení so súvisiacim 
nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom 
nesmú hrať.

 Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi 
bez dohľadu dospelej osoby.

■ Spotrebič za žiadnych okolností nikdy 
neotvárajte. Na škody spôsobené nesprávnou 
manipuláciou sa nevzťahuje záruka.

BEZPEČNOSŤ
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STRUČNÝ PREHĽAD

Vážení zákazníci,

sme radi, že ste si zakúpili náš 
profesionálny zastrihávač vlasov a 
brady MC 6840.

Pozorne si prečítajte nasledujúce 
pokyny pre používateľa, aby ste 
si zaistili spokojnosť s kvalitným 
výrobkom GRUNDIG mnoho 
nasledujúcich rokov.

Zodpovedný, dlhodobo 
udržateľný prístup!

GRUNDIG sa zameriava na 
sociálne pracovné 
podmienky s 
uspokojivými mzdami, na 

efektívne využívanie surových 
materiálov s priebežnou redukciou 
množstva ton plastových odpadov 
každý rok – a na dostupnosť 
všetkého príslušenstva počas 
najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo 
správneho dôvodu. Grundig.

Ovládacie prvky

Viď obrázok na strane 3.

A Nastaviteľný hrebeň

B Strihacia hlava

C Tlačidlo nastavenia preriedenia

D LED indikátor nabíjania

E Tlačidlo zapnutia/vypnutia

F Telo spotrebiča

Príslušenstvo

Sieťový adaptér
Nabíjací konektor
Čistiaca kefka
Olej
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NAPÁJANIE

Poznámka
■ Spotrebič vybíjajte normálnym 

používaním. Potom ho nabite 
na úplnú kapacitu. Maximálna 
kapacita batérie sa dosiahne až 
po niekoľkých cykloch nabíjania/
vybíjania.

■ Pri nabíjaní spotrebiča ho  je 
možné použiť na strihanie, LED 
krúžok D bude nepretržite 
svietiť.

■ Adaptér a spotrebič F sa môže v 
priebehu nabíjania zohriať; ide o 
normálny jav.

Upozornenie
■ Nepoužívajte spotrebič pripojený 

k sieťovému adaptéru dlhší čas, 
pretože môže dôjsť k spáleniu  
adaptéra.

3 Ak ho nebudete používať, 
odpojte adaptér od elektrickej 
zásuvky.

Upozornenie
■ Ak ste v kúpeľni alebo vedľa 

prípojky vody, používajte 
spotrebič len v režime s batériou, 
nikdy nie s napájaním zo siete.

Prevádzka so sieťovým 
adaptérom

Skontrolujte, či napätie uvedené 
na typovom štítku napájacieho 
adaptéra zodpovedá vašej miestnej 
sieti.

Jediným spôsobom odpojenia 
spotrebiča od napájania, je 
odpojenie sieťového adaptéra.

1 Pripojte nabíjaciu zástrčku ku 
konektoru spotrebiča a sieťový 
adaptér k elektrickej zásuvke.

Poznámka
■ Drážka na nabíjacej zástrčke sa 

musí zhodovať so zárezom z 
konektore spotrebiča.
– Po výmene batérií začne blikať 

LED krúžok D. Hneď ako je 
zastrihávač úplne nabitý, LED 
krúžok D začne nepretržite 
svietiť.

2 LED krúžok D začne blikať keď 
spotrebič v priebehu prevádzky 
dosiahne nízku kapacitu batérie.
– Keď dôjde k vybitiu batérií: LED 

krúžok D sa nezobrazí.
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PRÍPRAVA

Poznámka
■ Dĺžka strihu bez systému 

hrebeňov je 1,5 mm.
■ Strihanie bez hrebeňa je ideálne 

pre vzhľad strniska.
■ Šírka strihacej hlavy je 40 mm.

Nastavenie dĺžky strihania

Nastaviteľný hrebeň A umožňuje 
nastavenie zariadenia v 6 rôznych 
dĺžkach:

Nastaviteľný hrebeň A

Poloha 1 3 mm

Poloha 2 6 mm

Poloha 3 9 mm

Poloha 4 12 mm

Poloha 5 15 mm

Poloha 6 18 mm

1 Posuňte nastaviteľný hrebeň A 
po strihacej hlave B. Uistite sa, 
či sú žliabky v nastaviteľných 
hrebeňoch dobre zapadnuté do 
drážok na bokoch spotrebiča.

2 Nastavte dĺžku strihania stlačením 
západky hrebeňa dopredu alebo 
dozadu do požadovanej polohy. 
Uistite sa, či je nastaviteľný 
hrebeň zacvaknutý na svojom 
mieste.

3 Po použití zložte nastaviteľný 
hrebeň A zo spotrebiča.

Tlačidlo preriedenia C

Na vysunutie alebo zasunutie 
tenkého hrebeňa, môžete zvoliť 
presunutie tlačidla nastavenia 
preriedenia zozadu dopredu, alebo 
spredu dozadu.
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POUŽITIE

Zastrihávanie vlasov

Zaistite, aby boli vlasy čisté a úplne 
suché.

Osobe, ktorú budete strihať, 
umiestnite okolo krku a pliec ručník. 
Zaistite, aby osoba sedela tak, že 
budete mať jej hlavu zhruba v 
úrovni očí. 
Pred strihaním učešte vlasy tak, aby 
padali prirodzene a vy ste mohli 
vidieť smer ich rastu.

1 Nastavte dĺžku pre strihanie podľa 
časti „Príprava“.

2 Stlačte spínač Zap./Vyp. E a 
zapnite spotrebič.

3 Umiestnite strihaciu hlavu B na 
vlasy osoby.

4 Pohybujte strihacou hlavou 
B proti smeru rastu vlasov. 
Pri strihaní pomalými jemnými 
pohybmi aplikujte len mierny tlak.

5 Po použití, vypnite spotrebič 
spínačom Zap./Vyp. E.

Užitočné tipy
■ Postupujte vždy proti 

prirodzenému smeru vlasov.

■ Pri strihaní robte prestávky 
v pravidelných intervaloch. 
Vždy môžete niečo opraviť, 
ale nie vtedy, ak už boli vlasy 
odstrihnuté.

■ Pri prvom použití strihajte len 
malé množstvo vlasov. To je 
jediný spôsob, ako si zvyknete na 
rôzne polohy.

■ Vlasy stále prečesávajte. Hľadajte 
len veľmi dlhé vlasy a vyčesávajte 
odstrižky.

Zastrihávanie brady

1 Nastavte dĺžku pre zastrihávanie 
podľa časti „Príprava“.

2 Stlačte spínač Zap./Vyp. E a 
zapnite spotrebič.

3 Umiestnite strihaciu hlavu B na 
bradu.

4 Pohybujte strihacou hlavou 
B proti smeru rastu chĺpkov. 
Pri strihaní pomalými jemnými 
pohybmi aplikujte len mierny tlak.

5 Po použití, vypnite spotrebič 
spínačom Zap./Vyp. E.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecné informácie

Spotrebič je potrebné pravidelne 
čistiť, aby ste mohli trvalo využívať 
jeho špičkový výkon a optimálne 
výsledky.

Čistenie

1 Stlačte spínač Zap./Vyp. E aby 
ste spotrebič vypli a odpojte 
napájací adaptér zo zásuvky, ak 
ho napájate zo siete.

2 Zložte nastaviteľný hrebeň A 
zo spotrebiča. Vyčistite strihaciu 
hlavu B dodanou čistiacou 
kefkou.

3 Zložte strihaciu hlavu B 
vytlačením strihacích líšt smerom 
von. Vyčistite strihaciu hlavu B 
a dutinu v spotrebiči dodanou 
čistiacou kefkou.

4 Vložte strihaciu hlavu B do 
dutiny, pričom najskôr umiestnite 
čeľusť a stlačte strihaciu hlavu, 
pokiaľ nezacvakne na miesto.

Poznámky

■ Na čistenie zariadenia nikdy 
nepoužívajte vodu alebo iné 
tekutiny. Používajte len dodanú 
čistiacu kefku.

■ Strihaciu hlavu a dva nastaviteľné 
hrebene môžete opláchnuť 
vodou, ale musíte ich najskôr 
zložiť zo spotrebiča.

■ Po každom použití odstráňte 
všetky zvyšky vlasov.

■ Strihaciu hlavu vášho spotrebiča 
nie je bežne potrebné olejovať. 
Ak chcete udržať pôvodný stav 
strihacej hlavy podľa možností 
čo najdlhšie, oplatí sa olejovať 
ju v pravidelných intervaloch 
(dodaným olejom).
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INFORMÁCIE

Skladovanie

■ Ak neplánujete dlhodobejšie 
používanie spotrebiča, uložte ho 
starostlivo.

■ Uistite sa, či je spotrebič vypnutý 
a úplne suchý.

■ Spotrebič uskladnite na 
chladnom a suchom mieste.

■ Zaistite, aby bol spotrebič 
uskladnený mimo dosahu detí.

Zhoda so smernicou WEEE a 
likvidácia starého spotrebiča:

Tento výrobok je v súlade so 
smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). 
Tento výrobok je označený 
symbolom klasifikácie odpadu 
z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE).

Tento výrobok je 
vyrobený z vysoko 
kvalitných častí a 
materiálov, ktoré je 
možné recyklovať a 

používať opakovane.
Nevyhadzujte výrobok s bežným 
komunálnym odpadom na konci 
jeho životnosti. Odneste ho na 
zberné miesto na recykláciu 
elektrického a elektronického 
zariadenia.

Na miestnom úrade sa dozviete 
informácie o najbližšom zbernom 
mieste.

Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je 
v súlade so smernicou EÚ RoHS 
(2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé 
a zakázané materiály, uvedené v 
smernici.

Informácie o obaloch

Obalové materiály tohto 
spotrebiča sú vyrobené z 
recyklovateľných 
materiálov v súlade s 

národnou legislatívou. Obalové 
materiály nelikvidujte spoločne s 
domovým alebo iným odpadom. 
Odneste ich na príslušné zberné 
miesto špecifikované miestnou 
správou.
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INFORMÁCIE

Technické údaje

Vstup
100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup
4,5 V DC 1000 mA

Prevádzková teplota
+5 ˚C - +40 ˚C

Skladovacia teplota
0 ˚C - +40 ˚C

Trieda elektrickej izolácie
II

Právo na zmenu dizajnu a 
technických údajov je vyhradené 
bez predchádzajúceho upozornenia.
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