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1. OBSAH BALENÍ
Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se 
ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a že je odstraněn veškerý 
obalový materiál. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický 
servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 epilátor Wet & Dry
1 nástavec na epilaci
1 kluzný nástavec (k nástavci na epilaci)
1 přesný nástavec (k nástavci na epilaci)
1 držák modulu (k nástavci na holení)
1 nástavec na holení
1 zastřihovací nástavec (4 mm)
1 ochranný kryt
1 úložné pouzdro
1 štěteček na čištění
1 nabíjecí kabel USB-C
1 nabíjecí a odkládací stojan

ČESKY

Tento návod k  použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné 
a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější pou-
žití. Zajistěte, aby byl návod k použití přístupný jiným uživatelům. Při 
předání přístroje předejte také návod k použití.

1. OBSAH BALENÍ ........................................................ 4
2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ............. 5
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5. POUŽITÍ .................................................................... 8
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ................................................. 9
7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY ....................... 9
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2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
 VAROVÁNÍ

• Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způso-
bem uvedeným v tomto návodu.

• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, 
ne v komerční oblasti.

• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i  osoby se snížený-
mi fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedo-
statkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly 
poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z  toho 
vyplývající rizika.

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
• Strojek je nutné při čištění vodou odpojit od přívodního vedení.
• Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout 

zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když 
je přístroj vypnutý.

• Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a  ji-
ných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem!

• Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, 
vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody! Nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem!

• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny 

instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem 
pod 30 mA.
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• V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již 
nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto 
pokynů záruka zaniká.

• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Přístroj smí být napájen pouze ochranným nízkým napětím.
• Nebezpečí udušení! Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
• Nepoužívejte přístroj, pokud máte obličej spálený od slunce, otevřené nebo řezné rány či 

ekzém.
• V případě poruchy nebo poškození přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.
• Přístroj a příslušenství chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy 

a přímým slunečním zářením.

Použití v souladu s určením
Epilátor Wet & Dry (dále jen přístroj) je určen výhradně k odstranění lidského ochlupení. Pří-
stroj nepoužívejte na zvířatech nebo na předmětech!

 Pokyny pro zacházení s bateriemi
• Pokud by se tekutina z  článku baterie dostala do kontaktu s  pokožkou nebo očima, 

opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.
• Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
• Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, 

popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
• Před prvním spuštěním zcela nabijte baterii. Pro dosažení co nejdelší životnosti baterii 

plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.
• Přístroj obsahuje nevyměnitelné baterie.
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3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

VAROVÁNÍ
Varovné upozornění na nebezpečí pora-
nění nebo riziko ohrožení zdraví.

POZOR
Bezpečnostní upozornění na možné 
poškození přístroje/příslušenství

Informace o výrobku
Upozornění na důležité informace

Výrobky prokazatelně odpovídají technic-
kým předpisům EEU.

 
20

PAP

Obal zlikvidujte s ohledem na životní 
prostředí. Přečtěte si pokyny.

Označení CE
Tento výrobek splňuje požadavky 
platných evropských a vnitrostátních 
směrnic.

Likvidace podle směrnice o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ)

Výrobce IPX7 Ochrana proti dočasnému ponoření do 
vody

 Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.
Stejnosměrný proud
Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměr-
ný proud

Značka posuzování shody Spojeného 
království

4. POPIS PŘÍSTROJE
Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1  Základní přístroj 7  Kluzný nástavec (k nástavci na epilaci) 
2  Vypínač 8  Přesný nástavec (k nástavci na epilaci)
3  Kontrolka nabíjení 9  Držák modulu (k nástavci na holení)
4  Nabíjecí stojan 10 Nástavec na holení
5  Ochranný kryt 11 Zastřihovací nástavec (4 mm) (k nástavci na holení)
6  Nástavec na epilaci 12 Tlačítko Release (uvolnění)
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5. POUŽITÍ
Uvedení do provozu / nabití baterie

Přístroj byste měli nabíjet pouze se síťovým adaptérem s výstupem min. 1 A.

1. Před prvním použitím přístroj nabíjejte asi 2 hodiny. Přístroj můžete nabíjet přímo (obr. A ) nebo ho mů-
žete připojit k nabíjecímu stojanu (obr. B ). Připojte nabíjecí stojan nebo přístroj k vhodnému síťovému 
adaptéru (síťový adaptér není součástí balení) nebo k zařízení s vhodným rozhraním.

2. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení 3 . Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí kontrolka nabíjení 3  
nepřetržitě. Přístroj je nyní připraven k provozu. Nabitá baterie vydrží asi 40 minut.

Epilace
1. Přístroj se zapíná stisknutím vypínače 2 . 
2. Stupeň rychlosti zvýšíte opětovným stisknutím vypínače 2 .
3. Před epilací očistěte pokožku, abyste předešli zarudnutí. Provádějte epilaci v ideálním případě po spr-

chování nebo i ve sprše, chloupky se snadněji vytrhávají. Přístroj můžete používat na suché pokožce 
nebo také ve sprše či ve vaně.

4. Nastavte přístroj do svislé polohy. Pohybujte přístrojem po pokožce pomalu a rovnoměrně proti směru 
růstu chloupků (obr. C ). Na strojek netlačte. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, pohybuj-
te přístrojem po pokožce v různých směrech. Pro dosažení optimálního výsledku napněte volnou rukou 
kůži, aby se chloupky zvedly. Pro důkladnou epilaci by chloupky měly být dlouhé asi 2 až 5 milimetrů. 

Uvědomte si, že oblast podpaží a bikin je velmi citlivá na bolest, zejména na začátku epilace. 
Proto se při prvním použití doporučuje použít nižší rychlostní stupeň. Při opakovaném použí-
vání přístroje pocity bolesti ustoupí. Protože je pokožka po epilaci v této oblasti zvlášť citlivá, 
neměli byste používat žádné prostředky, které by mohly dráždit pokožku, např. deodoranty 
s obsahem alkoholu.

5. Přístroj se vypíná stisknutím vypínače 2 . Pokud během provozu na baterii bliká kontrolka nabíjení 3  
červeně, je baterie téměř vybitá.

6. Na nástavec na epilaci 6  můžete navíc nasadit následující dva nástavce:
Kluzný nástavec 7 : Pro jemné klouzání přístroje po kůži během epilace. 
Nasaďte kluzný nástavec 7  na nástavec na epilaci 6  (obr. E ).
Přesný nástavec 8 : Pro epilaci velmi citlivých oblastí.
Za tímto účelem nasuňte přesný nástavec 8  na kluzný nástavec 7  (obr. F ).

Holení/zastřihování
1. Přístroj můžete používat také k holení nebo zastřihování:

Nástavec na holení 10: Pro jemné oholení pokožky.
Zastřihovací nástavec 11:  Pro zkracování chloupků na 4 mm. Nasaďte zastřihovací nástavec 11 na 

nástavec na holení 10 (obr. H ).
2. Stiskněte tlačítko Release pro uvolnění 12 a sejměte nástavec na epilaci 6  ze základního přístroje 

1  (obr. D ).
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3. Nasaďte držák modulu (k nástavci na holení) 9  na základní přístroj 1 .
4. Nasaďte nástavec na holení 10 do držáku modulu (k nástavci na holení) 9  (obr. G ).

Cestovní pojistka
Přístroj je vybaven funkcí cestovní pojistky. Pokud je cestovní pojistka aktivovaná, není možné přístroj 
zapnout. Cestovní pojistka zabrání nechtěnému zapnutí přístroje (např. v kufru na cestách).
1. Cestovní pojistka se aktivuje stisknutím vypínače 2  na 3 sekundy. Kontrolka nabíjení 3  zabliká. Pří-

stroj je nyní zablokovaný. Pokud během aktivované cestovní pojistky stisknete vypínač 2 , krátce za-
bliká i kontrolka nabíjení 3 .

2. Cestovní pojistka se deaktivuje stisknutím vypínače 2  opět na 3 sekundy. Kontrolka nabíjení 3  za-
bliká. Přístroj je nyní odblokován. 

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před čištěním přístroj vždy odpojte od zásuvky. Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
1. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
2. Pro lepší čištění můžete po epilaci sejmout kluzný nástavec 7  z nástavce na epilaci 6  (obr. E ). Po 

holení sejměte nástavec na holení 10 z držáku modulu 9  (obr. G ).
3. Pak vyjměte nástavec na epilaci 6  / držák modulu (k nástavci na holení) 9  ze základního přístroje 

1  (obr. D ).
4. Štětečkem na čištění odstraňte nahrubo chloupky z nástavce na epilaci 6  / držáku modulu (k nástavci 

na holení 9  / nástavci na holení 10.
5. Přístroj je vodotěsný. Nástavec na epilaci 6  / držák modulu (k nástavci na holení) 9  / nástavci na 

holení 10 a základní přístroj 1  důkladně očistěte pod tekoucí vodou.
6. Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý. 

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte 
příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a ná-
hradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách. Doporučená výměna: po 12 měsících.
Název Číslo výrobku nebo  

objednací číslo
2x nástavec na holení 576.26
2x nástavec na epilaci 576.27
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8. LIKVIDACE
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu 
s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst 
ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má 
likvidaci na starost.
Baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy, při 
jejichž likvidaci je nutné se řídit pravidly pro zacházení s nebezpečným odpadem.
Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky: 
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium, 
Hg = baterie obsahuje rtuť.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model HL 76 Baterie:

Kapacita
Jmenovité napětí
Označení typu

800 mAh
3,7 V
Li-Ion

Hmotnost 146 g
Rozměry přístroje 15,4 x 6,2 x 4,3 cm
Stupeň krytí přístroje IPX7
Vstup přístroje 5,0 V   1,0 A
Technické změny vyhrazeny.
Prohlášení o shodě pro tento výrobek naleznete na adrese:  
https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

10. ZÁRUKA
Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.
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1. OBSAH BALENIA
Skontrolujte obsah balenia, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia 
kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné po-
škodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte 
sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1 epilátor Wet & Dry
1 epilačný nadstavec
1 kĺzavý nadstavec (pre epilačný nadstavec)
1 precízny nadstavec (pre epilačný nadstavec)
1 držiak modulu (pre holiaci nadstavec)
1 holiaci nadstavec
1 nadstavec na zastrihávanie (4 mm)
1 Ochranný nadstavec
1 úložná taštička
1 čistiaci štetec
1 nabíjací kábel USB C
1 nabíjacia a odkladacia stanica

SLOVENSKY

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte 
výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si po-
nechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným 
používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

1. OBSAH BALENIA ..................................................... 11
2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ......... 12
3. VYSVETLENIE SYMBOLOV ...................................... 14
4. POPIS PRÍSTROJA .................................................. 14
5. POUŽÍVANIE ............................................................. 15
6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ ................................. 16
7. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY .................. 16
8. LIKVIDÁCIA............................................................... 17
9. TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................. 17
10. ZÁRUKA ................................................................. 17
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2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
 VÝSTRAHA

• Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom 
uvedeným v návode na použitie.

• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, 
nie na komerčné použitie.

• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby 
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnos-
ťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak 
sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o  bezpečnom používaní 
prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Časť prístroja, ktorá sa drží v rukách, odpojte pred čistením vodou od 

pripojovacieho vedenia.
• Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po nabíjaní zo zásuvky, 

pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je 
prístroj vypnutý.

• Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo 
iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečen-
stvo zásahu elektrickým prúdom!

• Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do 
vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody! 
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického 

rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie s menovitým 
vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA.
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• Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, 
pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedo-
držaní zaniká záruka.

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Prístroj sa smie napájať iba s ochranným nízkym napätím.
• Nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
• Prístroj nepoužívajte, keď máte popáleniny od slnka, otvorené rany, ekzémy alebo rezné 

rany.
• V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
• Prístroj a príslušenstvo chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými 

výkyvmi a priamym slnečným žiarením.

Účel použitia
Epilátor Wet & Dry (ďalej prístroj) je určený výlučne na odstraňovanie chĺpkov na tele človeka. 
Prístroj nepoužívajte na zvieratách alebo predmetoch!

 Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátorom
• Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo 

očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvte.
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na 

správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na použitie.
• Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor. Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti aku-

mulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.
• Prístroj obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
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3. VYSVETLENIE SYMBOLOV
Na prístroji, v  návode na použitie, na obale a  na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné 
symboly:

VÝSTRAHA
Výstražné upozornenie poukazujúce na 
nebezpečenstvo zranenia alebo ohroze-
nie vášho zdravia.

POZOR
Bezpečnostné upozornenie na možné 
škody na prístroji/príslušenstve.

Informácia o produkte
Upozornenie na dôležité informácie

Výrobky preukázateľne vyhovujú požia-
davkám technických predpisov EAEU

 
20

PAP
Obal ekologicky zlikvidujte Prečítajte si pokyn

Značka CE
Tento výrobok spĺňa požiadavky plat-
ných európskych a národných noriem.

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou 
ES o odpadoch z elektrických a elektro-
nických zariadení WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment)

Výrobca IPX7 Ochrana pred krátkodobým ponorením

 
Prístroj je vhodný na použitie vo vani 
alebo sprche.

Jednosmerný prúd
Prístroj je vhodný len pre jednosmerný 
prúd

United Kingdom Conformity 
Assessed Mark

4. POPIS PRÍSTROJA
Prislúchajúce nákresy sú zobrazené na strane 3.

1  Základný prístroj 7  Kĺzavý nadstavec (pre epilačný nadstavec) 
2  Tlačidlo ZAP/VYP 8  Precízny nadstavec (pre epilačný nadstavec)
3  Kontrolný indikátor nabitia 9  Držiak modulu (pre holiaci nadstavec)
4  Nabíjacia stanica 10 Holiaci nadstavec
5  Ochranný nadstavec 11 Nadstavec na zastrihávanie (4 mm) (pre holiaci nadstavec)
6  Epilačný nadstavec 12 Spúšťacie tlačidlo



15

5. POUŽÍVANIE
Uvedenie do prevádzky / Nabitie akumulátora

Prístroj by sa mal nabíjať iba sieťovým adaptérom s výstupom min. 1 A.

1. Pred prvým použitím prístroj úplne nabite cca 2 hodiny. Prístroj môžete nabíjať buď priamo (obrázok A ) 
alebo ho spojte s nabíjacou stanicou (obrázok B ). Spojte nabíjaciu stanicu alebo zariadenie s vhodným 
sieťovým adaptérom (sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky) alebo cez prístroj s vhodným rozhraním.

2. Počas nabíjania bliká kontrolný indikátor nabitia nažlto 3 . Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti kon-
trolný indikátor nabitia 3  trvalo. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku. Jedno nabitie batérie stačí 
na približne 40 minút prevádzky.

Epilácia
1. Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ZAP/VYP 2 . 
2. Na zvýšenie rýchlostného stupňa opäť stlačte tlačidlo ZAP/VYP 2 .
3. Pred epiláciou si vyčistite pokožku, aby ste predišli sčervenaniu. Epilujte ideálne po sprchovaní alebo 

aj počas neho, aby sa chĺpky ľahšie vytiahli. Prístroj sa môže používať ako na suchej pokožke, ako aj 
pod sprchou alebo vo vani.

4. Prístroj priložte kolmo. Prístrojom prechádzajte po pokožke pomaly, rovnomerne a bez tlaku proti smeru 
rastu chĺpkov (obrázok C ). Na dosiahnutie optimálneho výsledku prechádzajte prístrojom po pokožke 
v rôznych smeroch. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, napnite voľnou rukou pokožku, aby ste 
chĺpky postavili. Na dôkladnú epiláciu by mali byť chĺpky dlhé asi 2 až 5 milimetrov. 

Dbajte na to, že oblasť podpazušia a bikín je predovšetkým na začiatku epilácie veľmi citlivá. 
Preto sa pri prvom použití odporúča použiť nižší rýchlostný stupeň. Pri opakovanom použití sa 
citlivosť na bolesť zníži. Keďže pokožka v tejto oblasti je po epilácii obzvlášť citlivá, nemali by 
ste používať žiadne látky dráždiace pokožku, ako sú napr. dezodoranty s obsahom alkoholu.

5. Ak chcete prístroj vypnúť, znovu stlačte tlačidlo ZAP/VYP 2 . Ak je počas prevádzky na batériu kon-
trolný indikátor nabitia 3  bliká načerveno, je batéria takmer vybitá.

6. Na epilačný nadstavec 6  môžete navyše nasadiť nasledujúce dva nadstavce:
Kĺzavý nadstavec 7 : Na jemné kĺzanie po koži počas epilácie. 
Na tento účel nasaďte kĺzavý nadstavec 7  na epilačný nadstavec 6  (obrázok E ).
Precízny nadstavec 8 : Na epiláciu veľmi citlivých miest.
Na tento účel nasaďte precízny nadstavec 8  na kĺzavý nadstavec 7  (obrázok F ) .

Holenie/zastrihávanie
1. Prístroj môžete používať aj na holenie alebo na zastrihávanie:

Holiaci nadstavec 10: Na jemné holenie pokožky.
Nadstavec na zastrihávanie 11:  Na skrátenie vlasov na 4 mm. Nasaďte pritom nadstavec na zastri-

hávanie 11 na holiaci nadstavec 10 (obrázok H  ).
2. Stlačte spúšťacie tlačidlo 12 a vytiahnite epilačný nadstavec zo 6  základného prístroja 1  (Obrázok D  ).
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3. Nasaďte držiak modulu (pre holiaci nadstavec) 9  na základný prístroj 1 .
4. Vložte holiaci nadstavec 10 do držiaka modulu (pre holiaci nadstavec) 9  (obrázok G ).

Cestovná poistka
Prístroj má cestovnú poistku. Keď je cestovná poistka aktivovaná, prístroj nemôžete zapnúť. Cestovná 
poistka zabráni tomu, aby sa prístroj neúmyselne zapol (napr. na ceste v kufri).
1. Na aktivovanie cestovnej poistky podržte tlačidlo ZAP/VYP 2  stlačené 3 sekundy. Kontrolný indikátor 

nabitia 3  bliká. Prístroj je teraz zablokovaný. Ak počas aktivovanej cestovnej poistky stlačíte tlačidlo 
ZAP/VYP 2 , tiež krátko zabliká kontrolný indikátor nabitia 3 . 

2. Na deaktivovanie cestovnej poistky znovu podržte tlačidlo ZAP/VYP 2  stlačené 3 sekundy. Kontrolný 
indikátor nabitia 3  bliká. Prístroj je teraz odblokovaný.  

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
Prístroj pred každým čistením vytiahnite zo zásuvky. Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
1. Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
2. Na lepšie čistenie môžete po epilácii zložiť kĺzavý nadstavec 7  z epilačného nadstavca 6  (obrázok 

E  ). Po holení odstráňte holiaci nadstavec 10 z držiaka modulu 9  (obrázok G ).
3. Následne odstráňte epilačný nadstavec 6 /držiak modulu (pre holiaci nadstavec) 9  zo základného 

prístroja 1  (obrázok D ).
4. Pomocou čistiaceho štetca odstráňte hrubé vlasy z epilačného nadstavca/ 6 držiaka modulu (pre ho-

liaci nadstavec/ 9  holiaci nadstavec 10.
5. Prístroj je vodotesný. Epilačný nadstavec/držiak modulu (pre 6  holiaci nadstavec)/ 9  holiaci nadsta-

vec a 10 základný prístroj 1  dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou.
6. Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí. 

7. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY
Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú ad-
resu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo 
a náhradné diely aj v obchode. Odporúčaná výmena každých 12 mesiacov.
Označenie Číslo výrobku, resp. 

objednávacie číslo
2 x holiaci nadstavec 576.26
2 x epilačný nadstavec 576.27
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8. LIKVIDÁCIA
V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať 
s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných 
miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických 
a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade 
otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podlie-
hajú spracovaniu nebezpečného odpadu.
Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: 
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium, 
Hg = batéria obsahuje ortuť.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model HL 76 Akumulátor:

Kapacita
Menovité napätie
Typové označenie

800 mAh
3,7 V
Li-ion

Hmotnosť 146 g
Rozmery prístroja 15,4 x 6,2 x 4,3 cm
Druh krytia prístroja IPX7
Vstup prístroja 5,0 v   1,0 A
Technické zmeny vyhradené.
Vyhlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na adrese:  
https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

10. ZÁRUKA
Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.
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