
 

 

 

CZ                                                                      NÁVOD K POUŽITÍ 

LBS 5676 – lady beauty set  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



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 

                                                                                                                                                   Manikúra/pedikúra 
 

1. LED  

2. tlačítko ON/OFF se spínače 

                                                otáček doprava a doleva 

3. modelážní tyčinka 

4. kotouček na pilování nehtů, jemný 

5. leštící kotouček  

6. kotouček na pilování nehtů, hrubý 

7. brusný kužel velký 

8. brusný kužel, špičatý (k ošetřování      

                                                v rohových prostorech nehtů 

9. základna 

10. pohonná jednotka 

11. tlačítko pro otevření 

                                     Dámský holicí strojek 

12. kryt baterie 

13. tlačítko (vlevo – trimování, vpravo  

                                                – holení) 

14. holicí fólie 

15. zastřihovač dlouhých vlasů 

16. tlačítko ON/OFF 

17. nástavec na dlouhé vlasy 

18. kartáček na nehty  

                                        Zastřihávač obočí 

19. tlačítko ON/OFF 

20. kryt na baterii 

21. nástavec 

22. kryt 

23. odnímatelný nástavec 

 

Použití  

Manikúra/pedikúra  

Před ošetřováním nekoupejte ani nenatírejte Vaše chodidla či ruce krémem, ale po ošetřování je omyjte. 

• Zapněte přístroj. Pomoci spínače můžete směr rotace motoru přepínat z otáčení doprava na otáčení doleva a vybrat 
si mezi dvěma rychlostními stupni. 

• Při použití na přístroj nevyvíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k poranění. 

• Pracujte s přístrojem vždy opatrně. 

• Nepoužívejte přístroj na silně popraskanou kůži, na otevřené rány nebo na mateřská znamínka. 

• Kontrolujte průběžně výsledek práce, aby se zabránilo zranění. Toto platí hlavě pro diabetiky, kteří nemají tak velký 
cit v končetinách.  

• Příliš častým používáním může dojít k podráždění kůže. Pokud dojde k podráždění  přístroj dále nepoužívejte a 
vyčkejte dokud se pokožka nezklidní.  

• Při onemocnění jako například cukrovka, hemofilie a oslabená imunita se poraďte předem s lékařem. 

• Nástavec pak za lehkého pohybovaní zaveďte na místo, které má byt ošetřeno. 
VYSTRAHA: 
V krátkých intervalech stale kontrolujte průběh ošetřovaní, abyste tak předešli zraněni. 
 



Použití 
1. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě 1,5 V baterie typu AA/R6. Zavřete prostor pro baterie.  
2. Vložte požadovaný nástavec nasadit na jednotku.  
3. Zapněte zařízení. Zařízení má dva stupně rychlosti (doleva/doprava). Začněte s nízkou rychlostí. 
4. Vypněte přístroj po použití. 
 
Dámský holicí strojek 
1. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě 1,5V baterie typu AA/R6. Zavřete přehrádku na baterie.  
2. Zapněte zařízení. 
3. Pro holení podpaží a oblasti bikini zóny posuňte přepínač doprava. Pro trimování bikini zóny posuňte přepínač doleva. Pro 
trimování delších vlasů nasaďte nástavec.  
4. Pomalu pohybujte přístroj proti směrem růstu chloupků.  
5. Vypněte zařízení po použití.  
 
Zastřihávač obočí 
1. Sundejte kryt.  
2. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě baterie 1,5V a typu AAA/R03. Zavřete přehrádku na baterie.  
3. Nasaďte jeden z nástavců dle potřeby. Nástavec má dvě odlišné délky. 
4. Zapněte přístroj. 
5. Začněte holit obočí na požadovaných místech.  
6. Vypněte přístroj po použití.  
 
 Čištění 
 

• Vyčistěte přístroj po každém použití.  

• Vypněte přístroj před čištěním.  

• Základnu můžete čistit navlhčeným hadříkem.  
 
 
Čištění dámského holicího strojku 
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 
 
Čištění manikúra/pedikúra 
Nikdy neponořujte přístroj do vody! 
Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem. 
Nástavce můžete myt ve vodě. 
 
Čištění zastřihávače obočí 
 
Pro snadné čištění můžete nástavec vyjmout.  

1. Otevřete. Vyjměte nástavec. 

2. Nástavec nejprve nasaďte na vrchol zastřihávače a poté 

 na druhém konci nástavce zatlačte směrem dolu. 

 

 

 

 

 



Technické údaje 

Model:................................................................................ LBS 5676 
Otáčky (Manikúra/Pedikúra):...............................................4800 / 7200 U/min 
Hmotnost (celková):.............................................................ca. 163 g 
Baterie: 
Manikúra/ Pedikúra:........................................................... 2x 1,5 V, Typ AA / R6 
Dámský holicí strojek:......................................................... 2x 1,5 V, Typ AA / R6 
Zastřihávač obočí:.................................................................1x 1,5 V, Typ AAA / R03 

 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 
direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si 
technické změny! 
 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných 
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životni 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám 
zhodnoceni starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte 
prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 

 

 


