
Návod MicroTouch SOLO 
 

Nabíjení 

• Před použitím se ujistěte, že je strojek plně nabitý 
• Zapojte malý konec nabíjecího kabelu do MicroTouch SOLO a velký konec do USB portu. 

Počáteční nabíjení nebo dobíjení vyžaduje přibližně 4 hodiny. 
• Kontrolka LED indikátoru napájení se při nabíjení změní na ČERVENOU. Po úplném nabití 

světlo zhasne. 
• MicroTouch Solo má bezšňůrovou provozní dobu až 45 minut 

 

Strojek  MicroTouch Solo je určen k použití na vlasy na obličeji, včetně vousů, knírů a vedlejších 
popálenin. Není určen k použití na pokožce hlavy nebo genitálií. 

MicroTouch SOLO  je určen pouze pro suché použití. Nepoužívejte ve sprše ani neotevírejte nože 
pod vodou. 

K zapnutí a vypnutí systému MicroTouch Solo použijte On/Off 

 

Holení 

• MicroTouch Solo je navržen tak, aby vám poskytl dokonalé množství strniště 
• Nepoužívejte vodu ani krém na holení. To může způsobit, že čepel přestane fungovat. 
• Držte povrch čepele rovně proti pokožce. 
• Nejlepších výsledků dosáhnete posunutím holicí hlavy v opačném směru růstu vlasů. Lehce 

stiskněte při dlouhém tahu.  
 

Poznámka. Je normální, že se holicí hlava během používání zahřívá 

 

Zastřihovač  

• Ujistěte se, že strojek je  vypnutý. Vyberte jeden z dodaných nástavců a položte jej na čepel 
tak, aby zuby směřovaly nahoru a zajistily, že obě strany zapadnou na místo 

• Nepřesunujte strojek rychle. Hladký jemný pohyb je nejlepší. 
• Vždy zastřihujte ve směru zubů nástavce , ujistěte se, že rovná část nástavce je v úplném 

kontaktu s kůží. 
• Používat na suchou pokožku  

 

Okraje 

• Pro přesnější zástřih, používat strojek bez nástavce. 
• Použijte ostré hrany nože 



• Držte MicroTouch Solo s čepelí na kůži, přičemž pouze jedna hrana se skutečně dotýká kůže 
(víc obr 6 v originálním návodu) 

• Používejte hladké a jemné tahy 

 

Čištění 

• Čepel MicroTouch Solo je křehký - zacházejte s ním opatrně 
• Pokud se na čepel nahromadily chloupky, jednoduše je odfoukněte nebo jemně zametejte 

přiloženým kartáčem 
• Čepel neoplachovat.  Může způsobit poškození 

 

Výměna nože 

• Pro dosažení optimálních výsledků vyměňte čepel každé 4 měsíce nebo pokud již neposkytuje 
požadované výsledky. 

• Odstraňte všechny přílohy 
• Jemně zatlačte uvolnění nože nahoru a přidržte jej, aby nedošlo k pádu  
• Nový čepel uchopte za boky a nasaďte na rukojeť. Když je čepel v bezpečí, klepne Nový čepel 

uchopte za boky a nasaďte na rukojeť 

 

 

 

 


