
NÁVOD NA POUŽITIE 

LED HOLIACI STROJČEK 
Obsah balenia: 

• 1 x zariadenie na odstraňovanie chĺpkov 
• 1 x USB kábel 
• 1 x čistiaca kefka 
• 2 x nadstavec 

 
1 - Zastrihávacia hlava   2 - Čistiaca kefka 

3 - Nabíjací kábel          4 - Microfoil hlava 

Špecifikácia: 

• Rozmery: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm 
• Výkon: 100 V - 240 V AC 60 Hz / 50 Hz 
• Batéria: Nabíjateľná lítium-iónová batéria 

• Čas nabíjania: 3 hodiny 
• Farba: biela + fialová 
• Materiál: ABS plast  
• Zdroj: Nabíjanie pomocou USB kábla 

Vlastnosti: 

• Okamžitý, bezbolestný a bezpečný odstraňovač chĺpkov, šetrný aj 
k tej najcitlivejšej pokožke. 

• Technológia mikrooscilácie odstráni nežiadúce chĺpky jedným 
ťahom, bez bolesti alebo podráždenia pokožky, na rozdiel od 
laserových alebo termálnych epilátorov. 

• Už žiadne škrabance, porezanie a hrčky alebo bolestivé a drahé 
metódy odstraňovania chĺpkov. 

• Je ideálny na použitie nielen na tvári, ale aj v oblasti bikín, brucha, 
rúk, podpazušia a ťažko dostupných miest na nohách. Bezpečné 
pre všetky typy a farby pleti. 

• Súčasťou odstraňovača chĺpkov je zastrihávacia a microfoil hlava. 
Zastrihávacia hlava funguje najlepšie na dlhých chĺpkoch a 
microfoil hlava si poradí aj s krátkymi chĺpkami, ktoré zastrihávacia 
hlava neodstráni. 

Návod na použitie: 

• Posuňte vypínač do polohy „ON“. Blikajúca LED dióda je 
indikáciou, že zariadenie je pripravené na použitie. 

• Pri kontakte s pokožkou sa prístroj automaticky aktivuje a 
odstraňuje chĺpky, až kým sa pokožky neprestane dotýkať. 

• Akonáhle sa zariadenie nedotýka pokožky po dobu 6 sekúnd, 
jednotka sa prepne do režimu „spánku“, t.j. automaticky sa vypne. 

• Po opätovnom priložení na pokožku sa znovu aktivuje. 
• Po dokončení odstraňovania chĺpkov jednotku jednoducho vypnite 

posunutím vypínača do polohy „OFF“. 

 

 



Výmena hláv 

• Ak chcete vymeniť hlavy, položte palce na zadnú časť 
jednotky a jemne zatlačte v smere šípky, dopredu a nahor. 
Hlava sa oddelí od tela. Zarovnajte novú hlavu so šípkou 
na zadnej strane zariadenia a zatlačte. Hlava sa uvedie do 
správnej polohy kliknutím. 

    
Pri výmene prídavných nadstavcov je veľmi dôležité pripojiť konektor 
nadstavca (1) ku konektoru zariadenia (2), pretože iba tak je zaistené 
správne fungovanie zariadenia. Ak je konektor nadstavca (1) umiestnený 
oproti konektoru zariadenia (2) v opačnom smere, zariadenie nebude 
fungovať správne. 
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Nabíjanie batérie 

• Pred prvým použitím odstraňovač chĺpkov úplne nabite približne 
2,5 hodiny. Odstraňovač chĺpkov sa musí nabíjať pomocou 
dodávaného USB kábla, a to buď použitím dodávaného sieťového 
adaptéra, alebo alternatívneho zdroja USB. 

• Počas nabíjania zostane červená kontrolka svietiť. 
• Zelená LED kontrolka zostane svietiť, keď je jednotka pripojená k 

adaptéru a úplne nabitá. Nabíjanie vystačí približne na 60 minút 
prevádzky. 

 

Čistenie a údržba: 

• Pri kontakte s vodou dochádza k poškodeniu zariadenia. 
Nepoužívajte prístroj v sprche, blízko vody alebo vo vlhkej 
miestnosti. 

• Neoplachujte hlavu zariadenia pod vodou. Na čistenie hlavy 
používajte kefku, ktorá je súčasťou balenia. Uistite sa, že je 
jednotka vypnutá. 

• Pokiaľ sa odstraňovač chĺpkov nepoužíva, mal by sa vypnúť a 
skladovať na suchom a chladnom mieste.  

• Pre dosiahnutie lepších výsledkov sa neodporúča používať 
zariadenia počas nabíjania. 

Bezpečnostné opatrenia: 

• Uchovávajte mimo dosahu detí. 
• Pri používaní v okolí očí buďte opatrní. 
• Odstraňovač chĺpkov obsahuje lítium-iónovú batériu. Nelikvidujte 

ohňom. 
 

 

 

 

Záruka: 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia 
produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo žiadosť o 
výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty. Ak spozorujete vadu produktu, existuje 
jednoročná záruka. Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie 
reklamácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a 
výmena“. 

 

 

 


