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IN 263147 M 

 

KLEEN KUT WET &  DRY GOLD 

PÁNSKY HOLIACI SYSTÉM KLEEN KUT WET &  DRY GOLD 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Ďakujeme Vám za Váš nákup! 

Pánsky holiaci systém Kleen Kut Wet & Dry Gold – holiaci strojček pre halenie nasucho aj 

namokro s vysúvacím zastrihávačom 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

BATERKY - HOLIACI STROJČEK: 

- Do tohto holiaceho strojčeku používajte 2 x AA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia). 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred prvým použitím zariadenia a odložte si ho pre prípad 

potreby do budúcna. 

1. Podobne ako pri manipulácii s akýmkoľvek iným elektrickým zariadením, pri narábaní so 

strojčekom si dávajte pozor. 

2. Ak strojček používate v kúpeľni alebo sprche, uistite sa, že ste ho poriadne opláchli a odložili 

na bezpečné miesto. 

3. Strojček uskladňujte v dostatočnej vzdialenosti od vyhrievacích telies alebo horúcich 

povrchov. 

Poznámka: Pri nasadení krytu si 

pred uzamknutím, prosím, dávajte 

pozor na jeho správne založenie 

(je asymetrický). 
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4. Strojček nezapínajte, ak spadol na tvrdý povrch alebo do vody a mal otvorený úložný priestor 

pre baterky. 

5. Strojček uskladňujte na chladnom, suchom mieste. Nevystavujte ho vysokým teplotám, napr. 

v aute počas leta. 

6. Po založení batérií do zariadenia sa uistite, že ste riadne zamkli priehradku na batérie. 

7. So strojčekom narábajte/ meňte baterky iba vtedy, keď máte suché ruky. 

8. Pred založením/výmenou/vybratím batérií sa uistite, že je strojček vypnutý. 

9. Toto zariadenie je určené na použitie výlučne v domácnosti. 

10. Nepokúšajte sa o žiadne samostatné opravy. Opravu musí vykonať kvalifikovaný opravár. 

11. Napriek tomu, že zariadenie prešlo dôkladnou kontrolou, jeho použitie a následky s ním 

spojené sú výlučne na zodpovednosti užívateľa. 

DÔLEŽITÉ 

PRED POUŽITÍM 

- Zariadenie by nemali používať deti. 

- Pred manipuláciou s výrobkom sa uistite, že máte suché ruky. 

- Výrobok obsahuje ostrú čepeľ. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu čepele s pokožkou, či už 

počas holenia/úpravy alebo údržby. 

- Výrobok neponárajte do vody. Nepoužívajte ho, ak spadol na tvrdú zem či do vody. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

- Zariadenie vypnite pred údržbou/výmenou nadstavcov, resp. keď ho nepoužívate. 

- Strojček uskladňujte a používajte mimo dosahu detí. Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí, 

zvýšte opatrnosť. 

- Toto zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami. Deti by sa s prístrojom nemali hrať. Čistenie a údržbu môžu deti 

vykonávať, len ak sú staršie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom zodpovednej dospelej 

osoby. 

- Strojček odložte na miesto, kde nebude vystavený vplyvu vody, vlhkosti či pádu do inej 

tekutiny. 
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- Zariadenie sa nesmie uskladňovať v blízkosti horúcich, ostrých predmetov, resp. akýchkoľvek 

nebezpečných vecí. Vždy sa uistite, že sú všetky ventilačné otvory a prieduchy voľne 

priechodné, bez špiny a nánosov. 

- Ak zariadenie nefunguje správne, resp. vykazuje známky nefunkčnosti, prestaňte ho používať. 

- Zastrihávač používajte výlučne na účely, ktoré boli uvedené v tomto návode na použitie. 

SPOZNAJTE SVOJE ZARIADENIE 

1. Kryt 

2. Zapnúť/Vypnúť 

3. Čepeľ 

4. Telo 

5. Kryt na baterky 

6. Kefka 

7. Kryt na čepele 

POUŽITIE STROJČEKA 

 

 

 

 

KRYT 

HOLIACA PLANŽETA 

SPÍNAČ 

ČEPELE 

UVOĽŇOVACIE TLAČIDLO 

TELO 



Page 4 of 11 
 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

Pred použitím pánskeho holiaceho systému Kleen Kut si prosím pozorne prečítajte návod. 

 Strojček odložte mimo dosahu detí. 

 Pánsky holiaci systém Kleen Kut nie je hračka a deti ho nesmú používať. 

 Strojček neponárajte do vody. 

 Zastrihávač vlasov/chĺpkov Kleen Kut nie je holiacim strojčekom. 

 Pri výmene nadstavcov/ hlavíc sa uistite, že zariadenie je vypnuté. 

 Pri strihaní v okolí očí si dávajte obzvlášť pozor. 

 Strojček nie je vhodný na zastrihávanie mihalníc. Je určený výlučne na vonkajšie 

použitie.  

 

 

 

 

  

ZALOŽENIE BATÉRIE: 

POZNÁMKA: Táto jednotka funguje na 1x AAA batériu. 

1. Zložte kryt (viď obr. 1).  

2. Uistite sa, že je zariadenie je vypnuté. 

3. Vyberte hliníkový kryt jeho zosunutím z hlavnej jednotky (viď obr. 

2). 

4. Zarovnajte záporné a kladné značky na baterke k záporným 

a kladným poliam v priestore na uloženie bateriek.  

Čistiaca 

kefka 

Kryt batérií 
Krytka hlavnej hlavice 

Tvarovač 

obočia 

 

 BATÉRIA Obr. 1  

BATÉRIA 

Obr. 1 

VYSUŇTE 

KRYT 

Obr. 2 

Batéria 

  

 

Obr. 2 

Priehradka 

na batérie 
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5. Po vložení baterky založte hliníkový kryt. 

POZOR: Zariadenie nebude fungovať, kým správne nezaložíte baterky. 

 

VÝMENA BATÉRIÍ 

Do zariadenia vložte 1xAA batériu (1,5V) (nie je súčasťou balenia). Ak motor zastrihávača 

spomalí svoju činnosť alebo nebude efektívne zastrihávať, vymeňte baterku. 

Pri výmene batérie odskrutkujte spodný kryt, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Vložte AA 

bateériu, pričom dodržte správnu polaritu na póloch zariadenia, potom primontuje kryt naspäť. 

    

Dbajte na správnu likvidáciu batérií - použite zberné a recyklačné miesta vo Vašom meste. 

Poznámka:  

- Baterky sa musia založiť s prihliadnutím na správnu polaritu. 

- Vybité batérie okamžite vyberte a správne zlikvidujte podľa odporúčaní výrobcu.  

- Ak sa zariadenie nepoužíva, batérie vyberte. Predĺžite tým ich životnosť, rovnako ako 

životnosť zariadenia. 

- Dbajte na to, aby nedošlo ku skratu vo vnútri priestoru pre batérie (medzi kontaktnými 

terminálmi). 

SPUSTENIE 

1. Odstráňte kryt. 

2. Zapnite strojček - budete počuť zvuk idúceho motorčeka. 

3. Zastrihávač vložte do nozdry nosa alebo do ucha. 

4. Ostrihajte chĺpky, ktoré vyčnievajú z ucha či nozdier nosa. 

5. Po použití zariadenie vypnite a hlavicu oprášte kefou. 

Výmena batérie Založenie AA batérie 



Page 6 of 11 
 

ČISTENIE ZASTRIHÁVAČA 

1. Pred čistením zariadenie vypnite. 

2. Odmontujte strieborný čepeľový kužeľ, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. 

(UPOZORNENIE- S ČEPEĽOU MANIPULUJTE OPATRNE, PRETOŽE JE VEĽMI OSTRÁ). 

 

3. Čepeľ a kužeľ očistite od chĺpkov pribalenou kefkou. 

4. Strojček zmontujte podľa postupu vyššie, len v opačnom poradí. 

5. Telo vyčistite mäkkou, suchou handričkou. 

6. Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, roztoky, drôtenky či 

detergenty. Zariadenie nikdy nečistite ponorením do vody. 

 

HOLENIE 

Ak ste sa predtým neholili elektrickým strojčekom, Vaša pokožka si musí zvyknúť. Spočiatku 

môže byť podráždená a výsledok holenia nebude hladký a vytvarovaný podľa Vašich 

požiadaviek. Je to bežné a časom sa to zlepší. Dajte si aspoň 2 adaptačné týždne. 

1. Zo strojčeka zložte priesvitný kryt a zapnite ho. 

2. Umiestnite prístroj do blízkosti miesta, kde začína rásť brada, a jemne sa dotknite pokožky 

tak, aby boli čepele v kontakte s pokožkou. 

3. V jednej ruke držte strojček, ktorým sa holíte. Voľnou rukou si natiahnite pokožku. Holenie 

sprevádza plynulý, pomalý a jemný pohyb proti smeru rastu chĺpkov. Týmto spôsobom sa 

zbavíte nežiaducich chĺpkov a vytvarujete si bradu. 

4. POZNÁMKA: Počas holenia na strojček netlačte. Do rotujúcich čepelí sa môže dostať koža, 

čím si spôsobíte poranenie, resp. permanentne poškodíte čepele. 

5. Vypnite strojček a vyčistite ho. 

6. Po každom použití nasaďte ochranný kryt.    
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ZASTRIHÁVANIE/ÚPRAVA 

Strojček obsahuje širokouhlý zastrihávač, ktorý je ideálny pre úpravu fúzov, bokombrád alebo 

brady. 

1. Zariadenie vypnite a úplne vysuňte zastrihávač hore. 

2. Zapnite a teraz ho môžete používať. 

3. Zastrihávač uchopte do ruky tak, aby držadlo smerovalo dolu a čepeľ 

strojčeka bola v priamom uhle k Vašej tvári. 

4. Plynulými a pomalými pohybmi prechádzajte po pokožke smerom dolu. 

Týmto spôsobom pokračujte s úpravou brady, fúzov a chĺpkov, kým 

nedosiahnete požadovaný efekt. 

5. Spínač vypnite do polohy OFF a strojček zasuňte do krytu. 

TVAROVAČ OBOČIA 

TVAROVAČ OBOČIA UPRAVUJE A ZASTRIHUJE bradu, fúzy, obočie, bokombrady, 

vlasy na zátylku. 

Krátka časť nadstavca na strojčeku upravuje, strihá a tvaruje chĺpky obočia, oblasti bikín a fúzy. 

HLAVICA 

1. Zapnite zariadenie stlačením spínača ON/OFF smerom hore 

(viď obrázok 3).  

2. Zariadenie nasmerujte na oblasť, ktorú si želáte zastrihnúť.  

3. Zariadenie posúvajte smerom hore proti smeru rastu 

chĺpkov, ktoré chcete ostrihať/zastrihnúť.  

POZNÁMKA: Kroky 1-3 platia pre zastrihávanie chĺpkov po celom tele. 

NADSTAVEC NA ÚPRAVU OBOČIA (TVAROVAČ) 

NASADENIE NADSTAVCA NA ÚPRAVU OBOČIA 

 POZNÁMKA: Najprv vyskúšajte zastrihávať dlhou stranou nadstavca, aby ste 

zistili jeho optimálnosť. Ak sa dlhšia strana nadstavca nehodí na zastrihávanie 

Vášho obočia, skúste kratšiu stranu. Odporúčame otestovať najprv dlhšiu časť. 

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. 

Obr. 3 

Hlavná 

hlavica 

Krk 
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2. Prstami uchopte hornú časť strojčeka (nie čepele). 

3. Pripojte nadstavec na úpravu obočia na hlavicu, zatlačte dolu a zaistite na mieste (viď obrázok 

4).  

POZNÁMKA: PRE NASADENIE NADSTAVCA NA ÚPRAVU OBOČIA POUŽITE VÄČŠÍ 

OTVOR. 

 

POUŽITIE NADSTAVCA NA ÚPRAVU OBOČIA PRI ÚPRAVE CHĹPKOV: 

1. Pripojte nadstavec na úpravu obočia na hlavicu zariadenia podľa obrázku 4. 

Poznámka: odporúčame najprv vyskúšať dlhšiu stranu nadstavca. 

2. Zariadenie je vypnuté. Poznámka: Zariadenie zapnite iba vtedy, ak chcete strihať. 

3. Rozčešte si obočie, pričom sledujte prirodzený rast chĺpkov obočia; začnite od najširšej časti 

a pokračujte s prečesávaním až k najužšej časti obočia. 

POUŽITIE NADSTAVCA NA ÚPRAVU OBOČIA PRI ÚPRAVE CHĹPKOV: 

1. Pripojte nadstavec na úpravu obočia na hlavicu zariadenia na optimálnej strane. 

2. Zapnite prístroj. 

3. Rozčešte si obočie, pričom sledujte prirodzený rast chĺpkov obočia; začnite od najširšej časti 

a pokračujte s prečesávaním až k najužšej časti obočia. 

DÔLEŽITÉ: Pri hustom a nepoddajnom obočí bude potrebné zopakovať krok 3 aj niekoľkokrát, 

pokým nedosiahnete požadované výsledky.  

 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

VYČISTENIE STROJČEKA NA ÚPRAVU OBOČIA 

1. Zariadenie vypnite, vyberte hlavicu strojčeka na úpravu obočia a s pomocou čistiacej kefky 

oprášte zúbky od chĺpkov.  

2. Ak to bude potrebné, umyte v teplej mydlovej vode. 

3. Uistite sa, že strojček na úpravu obočia je suchý, až následne môžete pripojiť hlavicu na telo 

zariadenia. 

 

Obr. 4 

Krk 
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ČISTENIE HLAVICE ZARIADENIA: 

Vypnite zariadenie a s pomocou pribalenej kefky očistite chĺpky (viď obrázok 5). 

 

ODSTRÁNENIE CHĹPKOV Z VNÚTORNEJ ČASTI HLAVICE HLAVNEJ 

JEDNOTKY: 

 1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. 

2. Otočte prístroj tak, aby ste sa pozerali na opačnú stranu ako je spínač. 

3. Zatlačte tlačidlo pre uzamykanie dolu, aby ste odpojili hlavicu (viď 

obrázok 6). POZNÁMKA: Hlavica by mala odskočiť od hlavnej 

jednotky.  

4. Potiahnutím hlavicu smerom nadol ju odpojíte z hlavnej jednotky. 

5. Chĺpky oprášite s pomocou pribalenej kefky (viď obrázok 6). 

6. Hlavicu nasadíte späť tak, že zasuniete odstávajúcu časť do otvoru 

v hornej časti náhradnej hlavice (viď obrázok 7).  

 

POZNÁMKA: Netlačte náhradnú hlavicu do otvoru násilím. 

7. Zaklapnite na miesto a zaistite potiahnutím posuvného tlačidla do uzamknutej polohy. Pri 

uzamknutí hlavice budete počuť kliknutie. 

 

 

Obr. 5 

 

Obr. 6 

 

 

zámok 

 

Obr. 7 

Vyčnievajúci 

okraj 

Výmenná 

hlavica 
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ČISTENIE STROJČEKA 

1. Pri úprave a zastihovaní jemných chĺpkov na brade sa zvyšky odstrihnutých 

vlasov dostávajú do holiacej planžety strojčeka. Po každom použití prosím vyčistite 

tieto časti, aby strojček optimálne fungoval. 

2. Tento strojček je vhodný pre jemnú úpravu strihu/odstránenie ochlpenia. Pri jeho 

čistení použite kefku alebo jednoducho opláchnite čepele pod tečúcou vodou. 

3. Pri umývaní pod tečúcou vodou sa uistite, že časť s baterkami je uzamknutá 

a zariadenie je vypnuté. 

4. Pre vyčistenie čepelí - vyberte kryt čepelí stlačením tlačidiel po oboch stranách 

strojčeka. Teraz môžete kryt odložiť. Jednoducho oprášte všetky vlasy a vráťte kryt 

naspäť (zaistite a uzamknite). 

ČISTENIE VYSÚVACIEHO ZASTRIHÁVAČA 

1. Pri úprave a zastrihovaní jemných chĺpkov sa zvyšky odstrihnutých vlasov 

dostávajú do zúbkov strojčeka. Pred/po každom použití vyčistite tieto časti, aby 

strojček optimálne fungoval. 

2. Ak strojček chcete používať dlhšie počas jedného ošetrenia, medzi jednotlivými 

fázami úpravy vlasov/chlpov vyčistite čepele strojčeka. 

POZOR 

 

 

 

 

Hliníkové nadstavce sú veľmi citlivé na tlak. NESTLÁČAJTE ICH, ani ich nevystavujte 

priamemu tlaku. 

 

 

 

NEPOKÚŠAJTE SA násilím vybrať kryť čepelí. Použite uvoľňovacie 

tlačidlo po stranách strojčeka. 
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Pánsky holiaci systém Kleen Kut Wet & Dry Gold: 

Holiaci strojček: Zastrihávač: Zastrihávač chĺpkov v nose: 

Model: KKWD007 Model: KKNT008 Model: KKNT009 

Výkon: DC 3V (AAx2) 3W  Výkon: DC 1,5V (AAAx1) Výkon DC 1,5V (AAx1) 

Prúd: 800mA   

     

ŠPECIFIKÁCIA 

Číslo modelu: KKNT009 

Baterky: 1x1,5V LR06/AA (nie sú súčasťou balenia) 

Rozmery: 13 (D)x2,7 (Š)x2,9 (V)cm 

Čistá váha: 46g 

 

Dovozca do EÚ / distribútor pre Studio Moderna: Top Shop International S.A., Via 

Ferruccio Pelli 13, 6900-Lugano, Švajčiarsko 

Vyrobené v Číne 

Sériové číslo a dátum výroby nájdete na produkte.  

 

WEEE bezpečnostné značenie 

Symbol preškrtnutej popolnice znamená, že konkrétny výrobok by v rámci EÚ nemal byť 

likvidovaný spolu s ďalším komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu 

životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, 

recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete 

odovzdať už použité zariadenie, využite systém zberu a recyklácie, ktorá je bezpečná k 

životnému prostrediu.  

 

 
TOP SHOP 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49 

Bratislava 821 08 

www.topshop.sk 

Služby zákazníkom: 02/59 220 750 

http://www.topshop.sk/

