
NÁVOD K POUŽITÍ 

LED HOLÍTKO 
Balení obsahuje: 

• 1 x odstraňovač chloupků 
• 1x USB kabel 
• 1 x čistící kartáček 
• 2 x přípojné nástavce 

 

1 - Zastřihovací hlava   2 - Čistící kartáček 

3 - Nabíjecí kabel         4 - Hlava s mikrofólií 

Specifikace: 

• Rozměry: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm 
• Napájení: 100 V – 240 V AC 60 Hz / 50 Hz 
• Baterie: Lithium-iontová dobíjecí baterie 

• Doba nabíjení: 3 hodiny 
• Barva: bílá a fialová 
• Materiál: ABS  
• Napájení: Nabíjení přes USB kabel 

 

Vlastnosti: 

• Okamžité, bezbolestné, bezpečné a šetrné odstraňování chloupků, 
a to i z nejcitlivější pokožky. 

• Mikrooscilační technologie zajišťuje odstranění nepříjemných 
chloupků jedním tahem, bez bolesti nebo podráždění kůže, na 
rozdíl od laserových nebo termálních odstraňovačů chloupků. 

• Už žádné škrábance, pořezání, ranky nebo bolestivé a drahé 
metody odstraňování chloupků. 

• Ideální pro chloupky na obličeji a perfektní pro oblast bikin, břicho, 
paže a těžko přístupné oblasti na nohou. Bezpečný pro všechny 
druhy pokožky. 

• Odstraňovač vlasů zahrnuje zastřihovací hlavu a hlavu s mikrofólií. 
Zastřihovací hlava nejlépe funguje na delší chloupky a hlava s 
mikrofólií funguje nejlépe na jakékoli krátké chloupky, které 
neodstraní zastřihovací hlava. 
 

Návod k použití: 

• Přepněte do polohy „ON“ (ZAPNUTO). LED dioda v poloze 
„ZAPNUTO“ bliká, abyste věděli, že produkt je připraven. 

• Když se zařízení dostane do kontaktu s vaší pokožkou, aktivuje se 
a bude odstraňovat chloupky, dokud bude hlava u pokožky. 

• Zařízení přejde do režimu „spánku“, tj. deaktivuje se automaticky, 
6 sekund poté, co vzdálíte hlavu zařízení od pokožky. 

• Po opětovném přiblížení k pokožce se zařízení znovu spustí. 
• Po dokončení odstraňování chloupků jednotku jednoduše vypněte 

vypínačem do polohy „OFF“ (VYPNUTO). 

 



Náhradní hlavy a hlavy z mikrofólie 

Chcete-li vyměnit hlavy, položte palce na zadní stranu zařízení, jemně 
zatlačte ve směru šipky, směrem dopředu a nahoru. Dojde k oddělení 
hlavy od těla. Zarovnejte novou hlavu se šipkou na zadní straně jednotky a 
stiskněte. Uslyšíte kliknutí a hlava zapadne do správné polohy. 

 

 

Při výměně přídavných zařízení je velmi důležité připojit připojovací 
konektor (1) ke konektoru zařízení (2), protože pouze tak lze zajistit 
správnou funkci zařízení. Pokud je konektor přídavného zařízení (1) 
umístěn naproti konektoru zařízení (2), zařízení nebude fungovat správně. 

 

 

 

 

(1) KONEKTOR 
PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

(2) KONEKTOR ZAŘÍZENÍ 

 



Nabíjení baterie 

• Před prvním použitím odstraňovač chloupků plně nabijte přibližně 
po dobu 2,5 hodiny. Odstraňovač chloupků musí být nabíjen 
pomocí dodaného kabelu USB, a to buď pomocí dodaného 
napájecího adaptéru, nebo alternativního zdroje USB. 

• Během nabíjení zařízení kontrolka svítí červeně. 
• Zelená kontrolka zůstane svítit, pokud bude jednotka připojena k 

adaptéru a plně nabitá. Nabití postačí pro přibližně 60 minut 
provozu. 

 

Čištění a údržba: 

• Voda odstraňovač chloupků ničí. Nepoužívejte zařízení ve sprše, v 
blízkosti vody nebo ve vlhké místnosti. 

• Neoplachujte hlavu pod vodou. K čištění hlavy použijte kartáč, 
který je součástí balení. Ujistěte se, zda je zařízení vypnuto. 

• Pokud se odstraňovač vlasů nepoužívá, měl by být vypnut a 
uložen na suchém a chladném místě.  

• Pro dosažení nejlepšího výkonu se nedoporučuje používat 
odstraňovač chloupků během nabíjení. 

 

Bezpečnostní opatření: 

• Uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Při používání kolem očí buďte opatrní. 
• Odstraňovač chloupků obsahuje lithium-iontovou baterii. 

Nelikvidujte v ohni. 
 

 

 

 

Záruka: 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne obdržení 
produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení peněz nebo žádost o 
výměnu nového zboží. V případě, že zmeškáte zákonem stanovenou 
lhůtu, není možná žádná náhrada ani výměna. Pokud zjistíte vadu 
produktu, platí roční záruka. Další pokyny a podmínky pro uplatnění 
reklamace naleznete na našich webových stránkách v části „Reklamace a 
výměna“. 

 

 

 


