
Xpert
Děkujeme za nákup přístroje Xpert, stříhacího strojku od značky Wella. Xpert používá 
nejmodernější technologii, je inovativní a velký důraz je u něj kladen na design. Když se
přístroj Xpert navrhoval, byly brány v potaz především požadavky kadeřníků z 
profesionálních salonů.

K perfektnímu stříhacímu výkonu má Xpert následující výhody:
• Bezdrátový provoz i provoz přes vedení
• Rychlé nabíjení do 1 hodiny
• Bezdrátový provoz až 100 minut
• Indikátor nabíjení baterie
• 4 stupně délky stříhání (15 úrovní s nástavci)

Doufáme, že Vás bude bavit práce s přístrojem Xpert.

Součásti přístroje

1. Zástrčka na přístroji
2. Nabíjecí kontakty na přístroji
3. Zapínací/vypínací tlačítko 
4. Hlavice s ostřím
5. Nastavení délky stříhání
6. Indikátor nabíjení baterie
7. Nabíjecí kontakty na nabíjecí jednotce
8. Nabíjecí jednotka
9. Prostor pro uložení kabelu
10. Zástrčka do elektrické zásuvky
11. Kabel pro nabíjecí jednotku
12. Láhev s olejem
13. Čistící kartáč
14. Nástavce 4, 8, 12, 16, 20 mm

1. Bezpečnost

Pročtěte si pozorně celý návod k obsluze a především tyto bezpečnostní pokyny dříve,
než začnete s Xpert pracovat. Tím zabráníte možným nebezpečím a škodám na přístroji, 
jež by mohly vzniknout při nesprávném používání.

Uložte tento návod k použití na bezpečném místě a pokud Xpert někomu předáte, tak mu
předejte i tento návod.

Vysvětlení varovných nápisů:

V tomto návodu k obsluze naleznete tyto následující výrazy:
NEBEZPEČÍ: Vysoké riziko – v případě neuposlechnutí, může hrozit i vážný úraz.
POZOR: Střední riziko – v případě neuposlechnutí může hrozit hmotná škoda.
UPOZORNĚNÍ: Nízké riziko – rady, jak by se mělo s přístrojem v provozu zacházet.

Správné používání

– Používejte Xpert pouze ke stříhání lidských vlasů.
– Přístroj se smí používat pouze v místnosti – není vhodný pro provoz venku (na
terasách či zahradách).
– Přístroj byl vyvinut pro profesionální použití v kadeřnických salonech. Při
dodržování všech bezpečnostních pokynů je možné jej používat také doma.

Důležité pokyny

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem:
– Nepoužívejte přístroj v blízkosti  vany, sprchy, umyvadla nebo jiné nádoby s 

vodou.
– Chraňte přístroj, nabíjecí jednotku a kabel před vlhkostí, vodou a jinými 

tekutinami. Při používání přístroje nemějte mokré ruce.
– Přístroj nenamáčejte do vody nebo nemyjte pod tekoucí vodou.
– Pokud přístroj přesto spadne do vody, vytáhněte zástrčku ze zdroje elektrického

proudu. Přístroj pak nelze opět používat.
– Bezpečnost provozu zvyšuje použití ochranného jištění o hodnotě méně než 30

mA. Doporučujeme nechat provést revizi elektrického proudu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ: 
Nikdy nepoužívejte přístroj pokud: 

– je poškozen přívodní kabel, zástrčka nebo přístroj sám.
– je poškozena hlavice s ostřím, mohlo by tak dojít k poranění kůže.
– přístroj upadl a je viditelně poškozen nebo je omezena jeho funkčnost.
– je přístroj do té míry poškozen, že jsou viditelné jednotlivé elektrické díly.

Ve všech těchto případech přístroj odpojte ze sítě a nechejte jej překontrolovat v servisu.



– Zkontrolujte, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. 
– Odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu, pokud se objeví chyba během 

nabíjení.
– Tento přístroj by neměly používat osoby nebo děti se sníženou tělesnou, 

senzorickou nebo mentální schopností nebo osoby, které nečetly návod k 
použití.

– Elektrické přístroje nepatří do ruky dětem. Děti nesmějí pracovat s přístrojem
ani se s ním hrát. 

– Dbejte také na to, aby se dětem nedostal do ruky obalový materiál (fólie).
– Pokládejte kabel tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
– Chraňte před poškozením síťový kabel – nikdy jej netahejte ze zástrčky násilím,

vždy jej uchopte za zástrčku, ne za přívodní kabel.
– Hlavice s ostřím je křehká část přístroje, chraňte ji před poškozením.
– Nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40ºC nebo teplotám nižším 0ºC. 

Nenechávejte přístroj na přímém slunci.
– Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
– V případě, že je poškozen přívodní kabel, musí být vyměněn v autorizovaném

servisu.
– Neotvírejte přístroj krom výměny baterie.
– Hlavice s ostřím nesmí být rozmontována.

Bezpečnostní pokyny během používání

POZOR: 
– Když je přístroj zapnutý, nedotýkejte se ostří.
– Přístroj se musí vypnout, pokud jej dáte nabíjet nebo pokud na krátkou dobu 

přerušíte stříhání vlasů nebo pokud měníte nástavec.
– Kabel nesmí přijít do kontaktu s ostřím.
– Používejte pouze originální příslušenství dodané spolu s přístrojem.

BATERIE

Tento přístroj obsahuje moderní lithiovou iontovou baterii, která v sobě kombinuje 
lehkou váhu a velmi vysokou kapacitu. Vydrží velmi dlouho, pokud je s ní zacházeno 
správně.

NEBEZPEČÍ:

Nesprávné zacházení může zničit baterii nebo ji přimět explodovat či se samozapálit. 
Proto dbejte následujících bezpečnostních pokynů:

– Chraňte baterii před mechanickým poškozením všeho druhu, především před 
ostrými předměty nebo silným tlakem. Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít 
nebo s ní jinak manipulovat.

– Nikdy nedopusťte na baterii zkrat. Nikdy nenechte kovové předměty (sponky, 
nůžky, hřebeny) dostat se do kontaktu s baterií, pokud je vyjmutá z přístroje.

– Nevystavujte baterii teplotám vyšším 40ºC nebo teplotám nižším 0ºC.
– Nenechávejte baterii na přímém slunci ani blízko radiátoru atd.
– Při nabíjení musí být baterie vložená do přístroje správným způsobem. Vždy 

používejte pro nabíjení baterie originální nabíjecí jednotku dodanou spolu s 
přístrojem.

– Vždy nabíjejte baterii jen v suchých místnostech a nikdy blízko kyselin nebo 
hořlavých materiálů.

– Nevhazujte baterii do ohně.
– Vždy používejte jen originální baterii Wella určenou pro tento přístroj.
– Nikdy nenechte baterii dostat se do kontaktu s vodou.
– Pokud tato baterie hoří, nikdy nepoužívejte vodu k uhašení. Použijte písek k 

uhašení.
– Pokud baterie prosakuje, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a sliznicí.

Omyjte postižená místa dostatkem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ: 

Pokud přístroj právě nepoužíváte, uložte jej i baterii na chladném místě, kde nemrzna 
(cca 15ºC) s nabitím 40-60%. Tak zabráníte předčasnému stárnutí baterie.

Čištění a údržba

NEBEZPEČÍ:
– Před každým čištěním a olejováním přístroje nebo při výměně baterie musí být 

přístroj vypnut a kabel vytažen ze zásuvky.
– Nikdy se nesnažte vytáhnout prach nebo jiné částice zevnitř přístroje za pomocí

špičatých nástrojů (např. špičky hřebene).

UPOZORNĚNÍ: 
– Pro vyvarování se přílišnému opotřebení přístroje čistěte hlavici pravidelně a 

používejte olej podle pokynů dále.
– Nikdy nepoužívejte agresivní čistící materiál.
– Nikdy nemotejte kabel kolem přístroje. Mohli by jej to poškodit.
– Kontrolujte kabel pravidelně. Nesmí být poškozený nebo pomačkaný.



– Pokud je přístroj bez baterie, nikdy jej navkládejte do nabíjecí jednotky ani jej 
nepřipojujte na nabíjecí kabel. Může to poškodit elektrický systém.

– Nelze vyloučit, že gumová noha bude zanechávat stopy na místě, kde byla 
položena.

2. Uvedení do provozu

2.1 Nabíjení

– Přístroj není při dodání připraven k provozu baterií. Můžete použít přístroj 
ihned při připojení k elektrickému proudu přes kabel.

– Přístroj je třeba nabíjet 3,5 hodiny před prvním bezdrátovém použitím.
– Není možné přístroj nabít příliš.
– Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí udanému na typovém

štítku přístroje.
– Zastrčte zástrčku adaptéru do zásuvky
– Položte nabíjecí jednotku na rovný povrch.
– Položte přístroj na nabíjecí jednotku. 
– Můžete nabíjet baterii i připojením přístroje přímo do zdroje elektrického 

proudu přes kabel.
– Indikátor nabíjení zobrazuje, do jaké míry je přístroj nabit. 
– Prázdné kolečko zobrazuje nenabitou baterii, plné kolečko nabitou baterii.

2.2 Skladování kabelu

Pokud nepotřebujete celou délku kabelu, pak část z něj lze uložit do prostoru pro uložení
kabelu. Vytáhnete nabíjecí jednotku ze zásuvky. Otočte ji dnem vzhůru. Namotejte 
přebytečný kabel kolem nabíjecí jednotky a pak prostrčte kabel malým otvorem. 

2.3 Skladování nástavců

Nástavce můžete skladovat v držáku por nástavce.

3. Provoz

3.1 Zámek

– Přístroj je z výroby chráněn zámkem před náhodným zapnutím. Zámek lze 
použít i kdykoliv jindy např. při cestování s přístrojem.

Deaktivování zámku:
– Vložte přístroj do nabíjecí jednotky, která musí být připojena ke zdroji 

elektrického proudu. Alternativně můžete připojit přístroj přímo přes kabel.
– Indikátor nabíjení nejdříve bliká, pak začne svítit. Zámek je deaktivován.

Aktivování zámku:
1. Přístroj zapněte.
2. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí znovu a držte jej asi 4 sekundy, dokud 
nabíjecí indikátor nezhasne. Tlačítko  pro zapnutí/vypnutí teď nefunguje.

3.2 Provoz na kabelu

– Pokud je potřeba např. když baterie je téměř prázdná, pak můžete přístroj 
připojit ke zdroji elektrického proudu přes kabel dodaný spolu s přístrojem. 

3.3 Zapnutí a vypnutí přístroje

– Pro zapnutí přístroje zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Indikátor nabíjen 
ze zapne. 

– Pro vypnutí přístroje zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Indikátor nabíjen 
ze vypne. 

3.4 Nastavení délky stříhání

– Délka stříhání je nastavitelná do 3 úrovní:
I. 0,5 mm
II. 1,5 mm
III. 2,5 mm
Nastavte u hlavice s ostřím požadovanou délku.

3.5 Připojení nástavce

– Vypněte přístroj a nasuňte nástavec na ostří dokud nezaklapne.
– Můžete začít stříhat.
– Pozor délka nastavená na přístroji a délka nástavce se sčítá. Pokud na přístroji 

máte např. nastavenou délku stříhání III. (2,5mm) a použijete nástavec 20 mm, 
pak délka stříhání bude 22,5 mm.



4. Čištění a údržba

Abyste zajistili bezvadnou funkci a výkon Vašeho přístroje, čistěte a olejujte jej 
pravidelně. Vynechání těchto činností vede k většímu opotřebení hlavice s ostřím a 
motoru.

Čištění hlavice s ostřím
Pokud používáte přístroj pravidelně, hlavice s ostřím by měla být pečlivě vyčištěna 
jednou denně.

– Vypněte přístroj.
– Odstraňte nástavec.
– Použijte čistící kartáč k odstranění zachycených vlasů i mezi horním a dolním 

ostřím.

Olejování hlavice s ostřím
Pokud chcete udržet vysoce kvalitní stříhací výkon přístroje, je třeba olejovat hlavici s 
ostřím pravidelně – nejlépe denně.

– Odstraňte hlavici s ostřím.
– Naolejujte místa, kde se setkává dolní a horní ostří.
– Zapněte Xpert na cca 20 sekund, aby se olej dostal do všech míst.
– Pak můžete začít stříhat.

Výměna hlavice s ostřím
– Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
– Nejdříve zmáčkněte hlavici s ostřím směrem do přístroje a pak jí lehce otočte. 

Netlačte.
– Nasaďte novou hlavici s ostřím. Počkejte až zaklapne a přišroubujte ji.

Když je hlavice přístroje odšroubována, můžete použít čistící kartáč k odstranění 
vlasů zevnitř přístroje.

Čištění přístroje
– Čistěte přístroj příležitostně vlhkým hadříkem. Pak jej utřete do sucha.

Čištění nabíjecích kontaktů
Pokud jsou nabíjecí kontakty na přístroji nebo na nabíjecí jednotce špinavé, přístroj se 
nemusí nabíjet. Vyčistěte je látkou navlhčenou alkoholem.

5. Nabíjení a baterie k nabíjení

Pokud baterie přestává fungovat, lze objednat novou z autorizovaného servisu Wella. 
Používejte pouze originální Wella baterii pro tento typ přístroje. 

POZOR: 
Přístroj nesmí být nikdy připojen kabelem do zdroje elektrického napětí, když 
vyměňujete baterii. 
1. Odšroubujte šroub na dolní straně přístroje.
2. Stáhněte obal přístroje.

UPOZORNĚNÍ: 
Při odpojování baterie ji netahejte za kabely. Jemně odpojte mini zástrčku.
Jemně připojte mini zástrčku nové baterie. Vložte novou baterii do přístroje, nasaďte 
kryt a zašroubujte dolní šroubek.

5. Co dělat, když...

… se přístroj nezapíná?
– Není aktivován zámek? Vložte přístroj do nabíjecí jednotky pro aktivaci.
– Není baterie vybitá? Nechte přístroj nabít.
– Nabíjení přístroje ve vysokých teplotách  může krátkodobě přístroj vypnout. 

Nechte jej zchladit.

…hlavice s ostřím se zachytává?
– Potřebuje naolejovat nebo vyčistit.

…indikátor nabíjení nesvítí při nabíjení?
– Vyčistěte kontakty.
– Vložte přístroj lépe do nabíjecí jednotky.
– Je nabíjecí jednotka připojená do přívodu elektrického proudu?

…indikátor nabíjení nesvítí nebo se přístroj vypíná?
– Baterie je vybitá. Nabijte ji.

…baterie vydrží mnohem méně než dříve?
– Vyčistěte hlavici s ostřím.
– Pokud to nepomůže, vyměňte baterii. 



…baterie se už nenabíjí?
– Vyměňte baterii. 

7. Technická data

Produkt Xpert

Adaptér
Příkon: 100-240 V – 50/60 Hz

Délka stříhání (bez nástavců) 0,5; 1,5; 2,5 mm

Nástavce 4, 8, 12, 16, 20 mm

Rozměry 170 x 46 x 46 mm

Váha < 250 g

8. Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že přístroj je zařazen mezi 
elektrozařízení a neměl by být likvidován s spolu komunálním odpadem.

Za účelem likvidace výrobku jej odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde 
budou přijaty zdarma.  Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
informace si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa 
(www.remasystem.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souhlasu národními předpisy uděleny pokuty.

Výrobce dle § 37g písm. e) bod 3. zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Necy s.r.o.

http://www.remasystem.cz/

