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AEG LS 5652 – dámský holicí strojek 
 

 
 
 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod 
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle 
možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud 
budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k 
obsluze. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené 
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. 
• Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí. 
• Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí 
s údaji na připojeném přístroji! 
• Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkýma rukama! 
• Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění 
nebo při poruše. 
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou 
poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného 
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel 
nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem 
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
 

Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 
pytlíky, kartón, styropor atd.). 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a 
duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů,  
že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 
• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 05-LS 5541 AEG.indd 38 02.04.2009 15  

 
Symboly v tomto návodu k obsluze. 
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně 
dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji. 
VÝSTRAHA: 
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění. 
POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty. 
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla 
nebo jiné vodou naplněné nádoby). 
• V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C. 
• Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění! 
• V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umístění ovládacích prvků 
1 Holicí fólie 
2. Zastřihovač dlouhých vlasů  
3. Horní část krytu 
4 Levé a pravé tlačítko 
5 On / off vypínač 
6. Nástavec na dlouhé vlasy 
7. Spodní část krytu 
 
 
 
 
 

 
Vložení baterií 
(Baterie nejsou součástí dodávky) 
1. Odsuňte spodní část krytu. 
2. Vložte dvě baterie typu AAA / R03. Ujistěte se, že mají správnou polaritu (viz označení 
na produkt)! 
3. Opět uzavřete přihrádku na baterie. 

 
Návod k použití 
Zastřihovač dlouhých vlasů  
• Nejdříve zkraťte dlouhé vlasy pomocí zastřihovač a teprve pak začněte s holením. 
• Použijte nástavec na dlouhé vlasy a zkraťte vlasy na požadovanou délku. 
POZNÁMKA: 
• Při holení, odstraňte nástavec na dlouhé vlasy. 
• Holte proti směru růstu chloupků. 
• Ručně napněte kůži, pokud je to nutné. 
 
On / off vypínač 
Přepínejte do pozice I nebo 0 jak jsou uvedeny na spínači. 

 
Čištění 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Může dojít k poškození. 
• Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 
1. Před čištěním vždy přístroj vypněte. 
2. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem. 
3. Stisknutím tlačítka 4 se uvolní horní část krytu. 
4. Použijte kartáč na čištění horní části krytu a holicí hlavy. 
5. Znovu připojte díly, jak je znázorněno. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Model: LS 5652  
Baterie: 2x 1,5 V Typ „AAA“ / „R03“ 
Čistá váha: 95g 
 
 

 
 

Význam symbolu „Popelnice“  

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. 
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už 
nebudete používat. 
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo 
dojít v důsledku nesprávné likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických 
přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků 
nebo obecního úřadu. 
 


