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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním 
blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, 
odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 

 Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. 

 Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí. 

 Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji! 

 Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkýma rukama! 

 Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše. 

 Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat. 

 Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený 
přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou 
osobou. 

 Používejte jen originální příslušenství. 

 Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
 
Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů,  



 

že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 
• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.  
 
Symboly v tomto návodu k obsluze. 
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně 
dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji. 
VÝSTRAHA: 
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění. 
POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty. 
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace 
 

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C. 
• Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění! 
• V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér 
 

 

1. Holící planžeta 

2. Holící hlava 

3. Zastřihávač dlouhých vousů 

4. Držák  

5. Uzávěr  

6. Konektor pro napájení  

7. Displej 

8. ON/OFF tlačítko  

9. tlačítko 

 

 

 

 

 

 
 

Rozsah dodávky 
1 x adaptér  
1 x čistící kartáček 
1x holící strojek 
1 x pouzdro pro skladování 
1 x ochranný kryt holicí fólie  
Nabíjení přístroje 
• Vypněte přístroj. 0FF bude viditelné. 
• Připojte konektor adaptéru do zdířky adaptéru na spodní straně přístroje. 
• Připojte napájecí adaptér do odpovídající zásuvky. 
• Kontrolka během nabíjení svítí červeně.  
Poznámka: 
Indikátor nabíjení neukazuje stav nabití akumulátoru. 
• Před prvním použitím nabíjejte přístroje po dobu 10 hodin. 
Poznámka: 

• Po prvním použití, nepoužívejte baterii déle než 2 hodin v kuse. 



 

Napájení ze sítě 
• Baterie úplně prázdná a chcete provozovat holicí strojek prostřednictvím el. kabelu? 
• Nabíjejte baterii po dobu několika sekund. Potom můžete provozovat strojek prostřednictvím el. kabelu. 
 

Holení 
1. Odstraňte ochranný kryt. 
2. Stiskněte spínač. ON bude viditelné. 
3. Držte holicí strojek v pravém úhlu k vašemu obličeji. 
4. Postupujte podle obrysů vaší tváře, a nadále držet holicí strojek v pravém úhlu k vaší pokožce. Malé nesrovnalosti budou opraveny 
pomocí flexibilní holící fólie. 
Poznámka: 
• Holte proti směru růstu chloupků. 
• Pokud je to nutné, napněte pokožku volnou rukou. 
 
Zastřihávač dlouhých vousů a vlasů: 
Použijte, pokud chcete přesně zastřihnout dlouhé vlasy nebo vousy. 
• Pomocí posuvníku zastřihávač vysuňte či zasuňte. 
  
Ukončení provozu 
Stiskněte spínač směrem dolů, symbol OFF bude viditelný. 
 
Čištění a údržba 
VAROVÁNÍ: 
• Před čištěním odpojte ruční přístroj od elektrické sítě. 
• Při čištění odpojte síťový adaptér ze zásuvky. 
• Nikdy neponořujte součásti do vody. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné čisticí prostředky. 
• Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 
 
 
 
 
 
Holicí hlava s holicími břity 
Holicí hlava může být odstraněna a následně se čistí pod tekoucí vodou. 
1. Vypněte holicí strojek. 
2. Pomocí tlačítek holicí hlavy sejměte holicí hlavu. 
3. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí teplou vodou. Jednou za čas čistěte holicí hlavici mýdlovou 
vodou. 
4. Důkladně opláchněte čistou vodou. 
5. Nechte součásti řádně uschnout. 
 
Čištění a údržba 
VAROVÁNÍ: 

 Po čištění nasaďte holicí hlavici zpět do přístroje. Musí slyšitelně zaklapnout. 

 Otřete kryt přístroje vlhkým hadříkem. A pak ho osušte. 
 
Čištění frézovacích hlav a vnitřního povrchu. 
UPOZORNĚNÍ: 
• na čištění holicího strojku, frézovacích bloků a vnitřního povrchu použijte kartáček.  
Čištění povrchu přístroje a síťového adaptéru. 
• Můžete vytřít tyto části vlhkým hadříkem. 
• k odstranění skvrn použijte mýdlovou vodu. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Holicí fólie nesmí být čištěna kartáčem. 

 Použijte kartáček na čištění zastřihávače a vnitřní části holicí hlavy. 
Údržba a výměna 

 Jednou za měsíc důkladně vyčistěte řezací blok. Pokud je to nutné, použijte speciální čistící pomůcky. 

 Namažte holicí fólie a zastřihávač a řezací blok lehkým strojním olejem (Pár kapek stačí). 
Výměna holicích dílů 



 

Za účelem zajištění 100% oholení, vyměňte holicí fólie a řezací blok každých 18 měsíců, nejpozději pokud holicí díly vykazují známky 
opotřebení. Doporučuje se, vyměnit oba díly současně. 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

HR 5655 
Čistá váha: ca. 0,205 kg 
Třída ochrany: IPX5 
Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.20A 
Výstup: DC 3,0 V, 1000 mA 
Dobíjecí baterie: 2.4V- 600 mA NiMH 
Doba provozu: max. 40 minut 
Doba nabíjení: 2 hodin 
 

 
Význam symbolu „Popelnice“  

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. 
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. 
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné 
likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 


