
Záruka (CZ):
Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené
špatným materiálem nebo výrobou. Záruka není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Na 
otupení stříhacích nožů způsobené provozem se záruka nevztahuje.

Při prodeji obchodnímu subjektu (právnická nebo fyzická osoba) je záruka
poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění

reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu.

Záruka (SK):
Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty spôsobené

zlým materiálom alebo výrobou. Záruka nie je uznaná v prípade nevhodného použitia prístroja. Na otupenie
strihacích nožov spôsobené prevádzkou sa záruka nevzťahuje.

        Pri predaji obchodnému subjektu (právnická alebo fyzická osoba) je záruka
        poskytovaná na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. V prípade uplatnenia

        reklamácie je nutné doložiť potvrdenie o nákupe .



KIEPE GOLDEN COMBO - 6352
ZERO ESTREMO PRO 
HAIR CLIPPER RIVALE

Sada profesionálních zastřihávacích strojků na vlasy 

Zero Estremo PRO:
Váha  245g
Napětí  100 - 240 V 50/60Hz
Výkon  4-5W
Balení obsahuje (Balenie obsahuje):
Strojek Zero (Strojček Zero)
Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm,4,5mm, 6mm
Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Hair Clipper Rivale
Váha  278 g
Napětí  100 - 240 V 50/60Hz
Výkon  7W
Balení obsahuje (Balenie obsahuje):
Strojek Rivale (Strojček Rivale)
Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm,3mm, 6mm, 10mm, 13mm
Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)
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Bezpečnostní upozornění (CZ)
Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou 
vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

          
 Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou   vypnuté 
* Nikdy nenamáčejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte 
přívodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového 
koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je 
přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby 
přístroj neupadl *Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokrými části těla * 
Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte 
od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Bezpečnostné upozornenie (SK)
Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu
viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté 
*Nikdy nenamáčajte do vody *  Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte 
prívodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového 
kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je 
prístroj alebo kábel poškodený *Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby 
prístroj nespadol * Neklaďte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokrými časti tela * 
Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z 
elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod k použití (CZ)
Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy střihacích nožů. Přístroj zapojte 
do elektrické zásuvky a uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn v dolní části strojku u
přívodního kabelu. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou střihovou 
plochu.

                                              Návod na použitie (SK)
Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj 
uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený v dolnej časti strojčeka u prívodného 
kábla. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.



Úprava výšky střihu (CZ)
Běžná výška střihu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1 mm. Výšku střihu lze také regulovat 
nasazovacími hřebeny. Sada obsahuje 3  vlasové nádstavce – 1.5, 4.5 a 6  mm.
                                                              Úprava výšky strihu (SK)
Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,1mm. Výšku strihu je možné 
regulovať nasadzovacími hrebeni. Sada obsahuje 3 vlasové nádstavce – 1.5, 4.5 a 6mm

Péče a údržba (CZ)
Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. 
Očistěte povrch štětečkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. 
Pravidelně lubrikujte střihací nože (minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se 
může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit. 
Výměna nožů – vypněte strojek a kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na 
spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž. 
Při montáži nových nožů:
1. zdvihněte a nastavte  délku střihu na nejkratší délku střihu
2. vzdálenost mezi přední hranou spodního nože a  přední hranou  horního nože  by měla 

být  mezi 0,8mma 1,5 mm
3. spodní nůž a horní nůž by měly být navzájem rovnoběžné
4. první zub horního nože (nalevo) se musí překrývat první zub spodního nože.
5. nejvzdálenější zub horního nože (napravo) se musí dotýkat velkého zubu spodního nože 

(napravo)
6. utáhněte oba šrouby
Když přístroj není v provozu nasadˇte ochranný kryt na střihací nůž.

                                                              Starostlivosť a údržba (SK)
Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite
povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. 
Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Po dlhodobom používaní sa môže 
strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť.
Výmena nožov - vypnite strojček a  kábel vytiahnite z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky 
na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nôž.
Pri montáži nových nožov:
1. zdvihnite a nastavte dĺžku strihu na najkratšiu dĺžku strihu
2. vzdialenosť medzi prednou hranou spodného noža a prednou hranou horného noža by 
mala byť medzi 0,8mma 1,5 mm
3. spodný nôž a hornej nôž by mali byť navzájom rovnobežné
4. prvý zub horného noža (naľavo) sa musí prekrývať prvý zub spodného noža.
5. najvzdialenejšie zub horného noža (napravo) sa musí dotýkať veľkého zuba spodného noža 
(napravo)
6. utiahnite obe skrutky
Keď prístroj nie je v prevádzke nasaďte ochranný kryt na strihací nôž


