
AEG GB 5687 

Návod k použití  

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že si používání přístroje užijete.  

Symboly použité v tomto návodu: 

Důležité informace o vaší bezpečnosti jsou speciálně označeny. Je nutné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a předešli poškození zařízení: 

 

VAROVÁNÍ:  

Tento symbol vás varuje před možným nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění 

POZOR: 

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj nebo jiné předměty. 

 

Tento symbol upozorňuje na tipy a informace. 

 

 

Obecné poznámky: 

Před uvedením zařízení do provozu, si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, potvrzení a případně i krabice s vnitřním obalem. 

Pokud toto zařízení dáte jiným osobám, předávejte jej prosím také s tímto návod k obsluze. 

Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

• Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. 

Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokry, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. 

• Při čištění nebo odložení přístroje vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze elektrické zásuvky (pokud není spotřebič používán, vytáhněte zástrčku 

samotnou, nikoli přívodní kabel) a vyjměte připojené příslušenství. 

• Nepoužívejte stroj bez dohledu. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozené. Pokud dojde k poškození přístroj nesmí být používán. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 

• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte prosím veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo dosah jejich dosah. 

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro toto zařízení: 

Na přístroji naleznete následující symbol s výstražným charakterem: 

 

VAROVÁNÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchové vany nebo jiných nádob, které obsahují vodu. 

 

VAROVÁNÍ:  

Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej od elektrické sítě 

Protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý. 

VAROVÁNÍ:  

Pro dodatečnou ochrnu elektrického okruhu, který napájí koupelnu, je doporučena instalace zařízení pro zbytkový elektrický náboj (FI/RCD) 

s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Kontaktujte svého dodavatele.  

Nebezpečí popálení! Během provozu se spotřebič zahřívá! Nedotýkejte se horkými štětinami obličeje, pokožky hlavy ani krku!  

 

Tento spotřebič můžou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi 

a znalostmi, jen pokud jim byl dán dohled nebo výuka týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměla složitým rizikům. 

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 

• Uživatelské čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem. 

• Nepokoušejte se opravit přístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho 

servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí úrazu. 

• Po použití vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. 

• Před čištěním a uložením zařízení nechte přístroj vychladnout! 

POZOR: 

Tento spotřebič nesmí být během čištění ponořen do vody. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro vás připravili v kapitole "Čištění". 

 

Přehled částí: 

1. Displej 

2. Tlačítko  (snížení teploty) 

3. Tlačítko  (zvýšení teploty) 

4. Tlačítko  (On/Off zapnutí/vypnutí) 

 

Poznámky k použití: 

Použijte přístroj pouze na suché, pročesané vlasy. 

Ionizační funkce s turmalínovým povrchem – Snižuje statické nabití vlasů. 

Antistatický efekt umožňuje snadnější styl vlasů. Vlasy se nevysušují, stávají se hladké a zářivé. 

 

Elektrické připojení 

Přístroj můžete připojit k zásuvce s napětím od 110 V AC do 240 V AC. 

 

Automatický pohotovostní obvod 

Z bezpečnostních důvodů se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu po zhruba 25 minutách bez jakéhokoli provozu. Na displeji se zobrazí 

OFF 



 

Před prvním použitím: 

1. Vyjměte přístroj z obalu. 

2. Zkontrolujte, zda nedošlo k nebezpečí poškození přístroje při dopravě.  

 

POZNÁMKA: 

Na povrchu zařízení se může vyskytnout zbytky prachu nebo zbytků. Doporučujeme přístroj vyčistit, jak je popsáno v kapitole "Čištění". 

• Když je zařízení zapnuté poprvé, může dojít k mírnému pachu. Měli byste tedy přístroj používat asi 10 minut bez vyhlazení vlasů. 

Zajistěte dostatečné větrání! 

 

Uvedení do provozu: 

1. Plně odpojte síťový kabel. 

2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované elektrické zásuvky. Na displeji se zobrazí OFF. 

3. Stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy, abyste přístroj zapnuli. 

 

POZNÁMKA: 

• Spotřebič vždy začíná s nastavenou teplotou 190 °C. 

• Na displeji se zobrazí aktuální teplota. 

• Můžete měnit indikátor teploty z °C na °F současným stisknutím tlačítek. 

 

4. Zvolte teplotu mezi 80 °C (176 °F) a 190 °C (374 °F): 

• Pomocí tlačítka  můžete vždy snížit teplotu o 5 °C. 

• Tlačítkem  můžete zvýšit teplotu o 5 °C pokaždé. 

Obecné použití: 

1. Počkejte, až se na displeji zobrazí požadovaná teplota.  

2. Držte pevně jeden pramen vlasů. 

3. Držte kartáč tak, aby štětiny směřovaly od hlavy dolů. 

4. Pomalu přetáhněte kartáčem pramen vlasů. Vždy začínáme u kořene vlasů a pohybujeme 

přístrojem ve směru pramenu vlasů. 

5. Opakujte postup vždy pro jeden pramen vlasů. 

Stop Operace: 

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí OFF. 

2. Odpojte síťovou zástrčku  

3. Nechte zařízení vychladnout, než jej odložíte! 

4. Potom umístěte spotřebič na tepelně odolný a rovný povrch. 

Čistění: 

 

VAROVÁNÍ:  

Před čištěním vyjměte síťový kabel ze zásuvky. 

Za žádných okolností nesmí být zařízení ponořeno do vody k čištění. V opačném případě 

může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

 

POZOR: 

• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 

• Nepoužívejte žádné kyselé či abrazivní čisticí prostředky. 

• Odstraňte vlasy ze štětin. V případě potřeby použijte hřeben. 

• Očistěte povrch spotřebiče mírně navlhčeným hadříkem. 

• Před použitím přístroje počkejte, dokud je spotřebič zcela suchý. 

Úložný prostor 

• Síťový kabel by měl být pouze volně navinutý. Nikdy nevažte kabel těsně za/k zařízením, protože v průběhu doby může dojít k rozbití kabelu. Pravidelně 

kontrolujte, zda není poškozen síťový kabel. 

• Doporučujeme, aby byl spotřebič uchováván v původním obalu, pokud ho nebudete používat delší dobu. 

• Spotřebič vždy uložte mimo dosah dětí, na dobře větraném a suchém místě. 

Technické údaje:  

Model:    GB 5687 

Zdroj napájení:   110 - 240 V ~, 50/60 Hz 

Spotřeba energie: 40 W 

Třída ochrany:   II 

Čistá hmotnost:  cca 400 g 

Právo provádět technické a konstrukční úpravy během průběžného vývoje produktu zůstává vyhrazeno. 

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných platných směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových směrnic 

a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy. 

 

Likvidace:  Význam symbolu "Popelnice" 

Chraňte své životní prostředí: nelikvidujte elektrická zařízení v domácím odpadu. 

Vraťte prosím veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, do sběrných míst určených k jejich likvidaci. 

To pomáhá zabránit možným účinkům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. 

Přispějete k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde lze zařízení 

zlikvidovat, získáte od místního úřadu. 


