
 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST 
 

PRO VÝROBEK: MONSTER CLIPPERS  model:   MONSTERSHAVER               počet stran: ❸ 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte základní bezpečnostní opatření, která souvisí s používáním elektrických zařízení. Před prvním použitím strojku Monster 
Shaver si přečtěte tento návod k použití, tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.  
 

DŮLEŽITÉ 

 Věnujte pozornost jmenovitému napětí. 

 Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru. 

 Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen. 

 Přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) s fyzickými, motorickými a psychickými omezeními. A osobami nedostatečně 
poučenými, aniž by byly pod dohledem poučené osoby, která přebírá odpovědnost za jejich bezpečí. 

 Chraňte před dětmi. Děti poučte, že se nejedná o hračku. 
 

RIZIKA 
Pozor: Poškozený přístroj nepoužívejte! Hrozí riziko vzniku požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 

 Přístroj nepoužívejte v případě poškození planžety, nožů, zástrčky, napájecího kabelu nebo nabíječky, a také v případech, kdy nepracuje 
správně po pádu nebo jiném poškození.  

 Oprava přístroje musí být provedena v autorizovaném nebo odborném servise. 

 Nepoužívejte příslušenství, která nejsou výhradně určena pro toto zařízení. Hrozí riziko vzniku požáru, úraz elektrickým proudem nebo 
jiná zranění. 

 Použití nabíječek, které nejsou výhradně určeny pro toto zařízení, může vést k riziku vzniku požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo 
jiným zraněním.  

 Nabíječku nikdy nerozebírejte. Hrozí riziko vzniku požáru nebo úraz elektrickým proudem. 

 Nabíječku vždy zapojte přímo do zdi, nepoužívejte prodlužovací kabel. 
Pozor: Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem v případě polití zařízení tekutinou.  
Z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem držte zařízení mimo dosah vody nebo jiných tekutin. Zařízení nepoužívejte mokrými rukami. 
V případě pádu zařízení do vody okamžitě odpojte elektrickou zástrčku ze sítě. Nesnažte se zapojené zařízení z vody vytáhnout. Nepoužívejte 
v koupelně.  
 

RIZIKO EXPLOZE 

 Nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s aerosoly (spreji) nebo kde je skladován kyslík. 

 Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Baterie nepatří do směsného odpadu a je nutné ji odevzdat na určených místech. Baterii 
nikdy nevhazujte do ohně, hrozí riziko exploze.  

 

UPOZORNĚNÍ: RIZIKA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NEVHODNÝM POUŽÍVÁNÍM 

 Zařízení nikdy nepoužívejte s poškozenou čepelí nebo zastřihovacími noži. Hrozí riziko poranění pokožky. Před použitím vyměňte 
poškozené části. Ohledně dostupnosti náhradních dílů se informujte u prodejce nebo v autorizovaném servise. 

 Zařízení vždy odpojte od elektrické sítě v případě, kdy se nepoužívá. Před dalším použitím přístroj vyčistěte.  

 Před odpojením od elektrické sítě přístroj vždy vypněte do polohy OFF. 

 Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu. Přístroj používejte s opatrností. Přístroj odpojte od elektrické sítě bezprostředně po 
použití.   

 

POZOR: RIZIKA POŠKOZENÍ STROJKU 

 Napájecí kabel chraňte před zdroji tepla. 

 Napájecí kabel neomotávejte kolem strojku. Zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zamotaný/překroucený. 

 Nepoužívejte venku ve vlhkém prostředí. 

 Netahejte zařízení za napájecí kabel. 

 Zamezte pádu zařízení, do zařízení nevkládejte žádné předměty a nerozebírejte ho. 

 Nejdříve připojte USB konektor a až poté přístroj zapojte do elektrické sítě. Pro vypnutí přístroje nejprve přepněte spínač do polohy 
OFF a až následně odpojte od elektrické sítě. 

 Po použití planžetu vždy přikryjte plastovou krytkou. 
 

 

Popis strojku 
 
A. Planžety 
B. Ovládací spínač (ON/OFF) 
C. Ochranná krytka 
D. Čisticí kartáček 
E. Univerzální USB nabíjecí adaptér 
F. Titanové zastřihovací nože 
G. USB konektor 
H. USB kabel 



 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Zajistěte, aby byl strojek čistý a suchý 
2. Sejměte ochrannou krytku 
3. Ujistěte se, že planžeta a nože nejsou poškozeny 
4. Ujistěte se, že je strojek nabitý 
5. Pro precizní oholení pokožku umyjte a osušte 
6. Spínač přepněte do polohy ON 
7. Volnou rukou jemně pokožku napněte a pomalu a jemně vousy oholte proti směru jejich růstu. Krátkými cirkulačními pohyby zajistíte 

vztyčení vousů a jejich snadné a precizní oholení.  
8. Pro co možná nejlepší oholení a zachování dlouhé životnosti planžet zajistěte, aby se obě planžety během holení dotýkaly pokožky. 

V případě, kdy je strojek držen pod takovým úhlem, kdy se pokožky dotýká pouze jedna planžeta, může dojít k její deformaci a 
k podráždění pleti. 

9. Během holení vyvíjejte na strojek minimální tlak. Dosáhnete tím lepších výsledků holení a snížíte opotřebení planžet.  
10. Pro maximální komfort zajistěte, aby byl strojek vždy čistý před a po každém použití.  

 

NABÍJENÍ 
USB nabíjecí adaptér je určen pro nabíjení bateriového strojku Monster Clipper model M05. Zapojte adaptér do zásuvky o správném jmenovitém 
napětí. Ujistěte se, že je strojek vypnut v poloze OFF. 
Strojek může být odpojen od elektrické sítě ještě před jeho úplným dobitím. Nedojde k poškození strojku ani baterie.  
Před prvním použitím strojek nabíjejte alespoň 1,5 hodiny pro zajištění maximálního výkonu baterie. 
 

SÍŤOVÝ PROVOZ 
Pokud se strojek během holení vybije, je možné holení dokončit připojením nabíjecího kabelu do sítě. Pokud dojde k úplnému vybití baterie, je 
nutné před dokončením holení v síťovém režimu strojek dobít ve vypnutém stavu alespoň po dobu 1-2 minut. Až poté je možné holení dokončit 
v síťovém režimu. Baterie se v síťovém režimu dobíjí pomaleji.  
 

BATERIOVÝ PROVOZ 
Strojek zapněte spínačem do polohy ON. Po dokončení holení jej vypněte do polohy OFF. Plně nabitá baterie vystačí na 120 minut nepřetržitého 
holení bez poklesu výkonu strojku. 
 

ÚDRŽBA PLANŽET A NOŽŮ 
Pro odstranění vousů použijte přiložený čisticí kartáček. Pro odstranění nahromaděných nečistot doporučujeme použít čisticí sprej Monster 
Clippers Clean & Cool sprej, který je prodáván samostatně. Tento sprej čistí, promazává a chrání nože, čímž zajišťuje delší životnost strojku. Pro 
rychlé a snadné odstranění usazených nečistot.  
 

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ KARTÁČKEM 
1. Uvolněte planžetu za pomocí bočního tlačítka, které je umístěné na levé straně strojku. Sestavu s planžetami jemně uchopte z obou 

stran a nadzvedněte.  
2. Jemně z planžet vyklepejte nahromaděné vousy a nečistoty. Planžety ze sestavy nevytahujte, mohlo by dojít k jejich poškození.  
3. Kartáčkem z nožů odstraňte vousy a nečistoty. V případě potřeby je možné nože vyjmout a strojek dočistit.  
4. Znovu nasaďte sestavu s planžetami.  

 

POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ NEPRAVIDELNOU ÚDRŽBOU STROJKU MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.  
POUŽÍVEJTE POUZE ČISTICÍ SPREJ MONSTER CLEAN & COOL SPRAY. 
 

ÚDRŽBA STROJKU 
Pro vyčištění těla strojku doporučujeme použít čistý (suchý nebo jemně navlhčený) hadřík. Ujistěte se, že je strojek vypnutý a nenabíjí se.  
NEPOUŽÍVEJTE ředidla, bělidla, benzen a jiné agresivní čisticí prostředky.  
Poznámka: Neprovádějte jinou údržbu strojku, která není popsána v tomto manuálu. Pro případné požadavky se obraťte na autorizovaný servis 
nebo prodejce. 
 

INFORMACE K LITHIUM-ION BATERIÍM 
1. Tento holící strojek obsahuje lithium-ion baterii. Tato baterie nemá „paměťový efekt“ jako ostatní baterie. To znamená, že strojek 

může být dobíjen do maximální kapacity a také může být použit před úplným dobitím baterie. Tak jako většina baterií, tak také lithium-
ion baterie zachovávají svůj výkon v případě častého použití. 

2. Pokud strojek nebudete používat déle než jeden týden, doporučujeme strojek odpojit od nabíječky a ve vybitém stavu jej uschovat. 
Před opětovným použitím je strojek nutné opětovně dobít. 

3. Pro zachování optimální kapacity baterie doporučujeme strojek nabíjet během stabilní teploty. Náhlé výkyvy teplot mohou vést 
k nedokonalému nabíjení. 

4. Baterie starší než jeden rok a v případě intenzivního využití strojku i dříve, může mít sníženou kapacitu, což vede ke snížení doby chodu 
strojku na jedno nabití. Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je 
způsobena běžným užíváním. 

5. Nové lithium-ion baterie, které nebyly používány po delší čas, mohou vyžadovat více nabíjecích cyklů, až poté využijí svou maximální 
kapacitu. Jedná se o normální stav, který neindikuje žádný problém. 

 

Pro ochranu životního prostředí baterie likvidujte odpovědným způsobem. Baterie nepatří do směsného odpadu. Zlikvidujte je ve vybitém 
stavu v souladu s právními předpisy. Pro další informace pro správnou likvidaci baterií se obraťte na příslušné organizace zpracující odpad.  
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
V případě, kdy strojek nefunguje zcela správně, nebo se nedobíjí, doporučujeme: 

 Ujistěte se, že elektrická zásuvka má požadované napětí. 

 Ujistěte se, že je nabíjecí kabel řádně zastrčen do strojku a adaptér do zásuvky. 
V případě, že problémy stále přetrvávají, obraťte se prosím na prodejce nebo na autorizovaný servis. 



 

 
 

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST 

 
Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad. 

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány.  Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná. 
 

DATA VYPLNÍ PRODEJCE 
 

DATUM PRODEJE: VÝROBEK: MODEL: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem 
 

ČTĚTE POZORNĚ 
V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční 
opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému 
účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
 

Upozornění:  
1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou 
uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokrýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody 
či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze 
nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování 
některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovaní kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při 
vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí. 
 

Normy používání: 
1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, 
pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen 
k profesionálnímu použití. 7. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.  
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 
Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před 
uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  

1) Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem 
společnosti MJC - Zlín spol. s r.o. 

2) Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen. 
3) Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady 
4) Tato záruka se nevztahuje na: 

a) poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním. 
b) poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými 

normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice. 
c) změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, 

pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál. 
5) Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů 

zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční 
opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny 
prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě. 

6) Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci. 
7) Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.  
 

Záruka provedena dne + druh opravy 

ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: ZÁZNAM dne: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným 
záručním listem a dokladem o koupi. 
 

Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v  rámci poskytovaného servisu.  
SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které  vydali 
výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost  
Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.  
Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2  pohlíženo jako na reklamaci č.1. 


