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Zvlhčovač pleti

Návod k použitícs



Vážení zákazníci,

dopřejte své pleti osvěžující vlhkost – doma i na
cestách – a Váš make-up zůstane bezvadný! 
Váš nový zvlhčovač pleti se jednoduše naplní čistou
vodou z kohoutku a můžete jej snadno nabít přes
port micro USB z elektrické sítě, powerbanky nebo
počítače. 

Přejeme Vám příjemnou svěžest za všech okolností.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny
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Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návo -
du, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při pře -
dávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Zvlhčovač pleti je určen k tomu, aby z čisté kohoutkové
nebo destilované/demineralizované vody po dobu max.
60 sekund vytvářel jemnou mlhu pro osvěžení obliče-
jové pleti nebo pokožky těla.  

Zvlhčovač pleti není vhodný pro péči o zvířata. 
Také nepoužívejte obsah jako pitnou vodu.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není
vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek nesmí být používán …

… pro medicínské nebo terapeutické účely.

… na poraněná místa, otevřené rány, odřeniny, 
ekzémy apod.
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… při onemocnění kůže, alergiích, citlivé pokožce,
 otocích/zčervenání neznámé příčiny nebo jiných
 kožních problémech – poraďte se se svým lékařem.

Pokud během používání došlo k podráždění kůže, •
přestaňte výrobek používat.

NEBEZPEČÍ pro děti 

Výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí,•
která mohou vzniknout při nesprávném zacházení 
s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte
mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA před poraněním/poškozením zdraví

Nestříkejte přímo do očí! Před rozprašováním mlhy •
na obličej vždy zavřete oči.

Používejte vždy čistou, čerstvou vodu. Vodu měňte•
každý den, nejpozději vždy po 2 dnech, aby se nestihly
vytvořit choroboplodné zárodky. Pravidelně čistěte
nádržku na vodu. Pokud se výrobek nepoužívá,
vyprázdněte nádržku na vodu a pečlivě ji vysušte. 
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Mějte na paměti: Nadměrné používání výrobku může•
vést k vysoušení pokožky. Při častém používání dopo-
ručujeme dobové používání zvlhčovacího krému. 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Neponořujte výrobek ani USB nabíjecí kabel do vody•
ani jiných tekutin. Při doplňování nádržky udržujte
přístroj samotný v dostatečné vzdálenosti. V případě
potřeby otřete před vložením nádržky do přístroje
přeteklou vodu.

Před připojením výrobku k USB připojovací zdířce,•
resp. elektrické síti pro účely nabíjení vyprázdněte
nádržku na vodu.

Pokud došlo k navlhnutí výrobku, nechte jej před•
dalším připojením k USB připojovací zdířce, resp. 
elektrické síti pro účely nabíjení dobře oschnout.

Udržujte USB nabíjecí kabel mimo dosah ostrých hran•
a zdrojů tepla.
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Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je přístroj•
samotný nebo jeho USB nabíjecí kabel viditelně
poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.

Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy•
výrobku nechte provádět jen v odborném servisu. 
V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit
značná nebezpečí.

Výrobek obsahuje pevně zabudovaný akumulátor,•
který nelze a ani se nesmí vymontovávat a vyměnit.

Nebezpečí výbuchu

Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Výrobek se•
nesmí vhazovat do ohně ani zkratovat. Chraňte jej
také před teplem. Nenechávejte jej například delší
dobu ležet v autě nebo na přímém slunečním světle.

V případě neobvyklého zahřívání výrobku jej ihned•
vypněte a dále jej nepoužívejte. 
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POZOR na věcné škody

Používejte přístroj výlučně s vodou. Nepoužívejte•
žádné přísady do vody. Nikdy do něj neplňte oleje,
kapaliny s obsahem oxidu uhličitého nebo cukru,
alkohol apod.

Nepoužívejte k čištění výrobku žádné abrazivní ani•
žíravé prostředky, resp. tvrdé kartáče atd.

Nestrkejte do trysky žádné špičaté předměty, a to ani•
pro účely čištění. Nestrkejte žádné předměty ani do
jiných otvorů přístroje.
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Přehled (rozsah dodávky)

nádržka

nabíjecí zdířka

tryska

vypínač

USB nabíjecí
kabel

trychtýř

LED diody



10

Použití
Nabíjení akumulátoru

Výrobek můžete pro účely nabíjení připojit pomocí
vhodného USB adaptéru přímo k elektrické síti, anebo
jej připojte k USB připojovací zdířce počítače nebo
powerbanky. 

Přístroj vypněte. To provedete posunutím vypínače1.
směrem nahoru přes trysku.

Pomocí USB nabíjecího kabelu připojte přístroj 2.
k vybranému napájecímu zdroji. 

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při
dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím
akumulátor úplně nabijte.

vypínač
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Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru
trvá přibližně 2–3 hodiny. Po tuto dobu svítí LED
červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED
zhasnou. 

Doba provozu je přibližně 50–60 použití 
v trvání 60 sekund. Důležité: Doporučuje se
přístroj po dobu nabíjení nepoužívat. 

Další nabití je potřeba, když LED blikají zeleně.

I při nepoužívání je potřeba akumulátor nabít
minimálně 1x měsíčně. Tak zůstane kapacita aku-
mulátoru zachována po maximální možnou dobu.

Akumulátor nabíjejte při okolních teplotách 
v rozpětí +10 °C až +40 °C. 

Akumulátor si nejdéle uchová svou kapacitu 
při pokojové teplotě. Čím chladnější je okolí, 
tím kratší je provozní doba akumulátoru. 
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Doplňování nádržky

Přístroj vypněte. To provedete posunutím vypínače1.
směrem nahoru přes trysku.

Postavte přístroj tak, aby byla nádržka dole, 2.
a odšroubujte horní část nádržky.

Při doplňování čerstvé vody z vodovodu nebo 3.
destilované/demineralizované vody používejte
dodaný trychtýř.

Našroubujte horní díl zpět na nádržku.4.

Zvlhčovač pleti je nyní připraven k použití.
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Vodu vyměňujte pokud možno denně,m

nejpozději ale po 2 dnech, aby se
netvořily choroboplodné zárodky.

Pokud přístroj nebudete delší dobum

používat, vyprázdněte a vyčistěte
nádržku.

1

2

3

4
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Rozprašování vody

Zvlhčovač pleti je konstruován na krátkodobé používání.
Přibližně po 60 sekundách rozprašování se přístroj 
automaticky vypne.

Držte přístroj s nádržkou na vodu směřující nahoru1.
a s vypínačem nasměrovaným na oblast pokožky,
kterou chcete osvěžit, ve vzdálenosti přibližně
10–20 cm. 

Posuňte vypínač směrem dolů tak, 2.
aby uvolnil trysku.

     Přístroj rozprašuje jemnou vodní
mlhu a LED svítí během této 
doby zeleně.

3.  Vypněte přístroj zakrytím
trysky posunutím vypínače

směrem nahoru.
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Čištění

Používejte pouze čerstvou vodu. m

Nádržku pravidelně čistěte. Pro tento účel vypnětem

přístroj. Naplňte nádržku na vodu a nasaďte ji na
přístroj podle popisu. 4–5 krát vodorovně zatřeste
celým přístrojem. Vylijte vodu. Samotný přístroj
můžete otřít mírně navlhčenou utěrkou. Osušte
přístroj a nádržku na vodu měkkou utěrkou
nepouštějící vlákna. Před sestavením a uklizením
přístroje nechte vše úplně uschnout.

Uchovávejte přístroj v suchu a v chladu, bez m

přímého slunečního záření.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé•
prostředky, tvrdé kartáče apod.

Neponořujte přístroj samotný do vody. •
Také se nesmí dostat žádná vlhkost do 
nabíjecí zdířky.
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Závada / náprava

Přístroj •
nefunguje.

Je akumulátor vybitý? •
Nabijte akumulátor.

LED svítí, ale•
nevychází žádná
mlha.

Je nádržka prázdná? •
Naplňte vodu.

Je ucpaná tryska? Vyčistěte •
opatrně trysku navlhčeným
vatovým tampónem.
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Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor jsou
vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní 
prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do 
domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.
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Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je 
z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není 
jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje.
Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.
Proto příst roj odevzdejte neotevřený na sběrném místě,
které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.
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Technické parametry
Model:                           365 471

Akumulátor                 lithium-polymerový akumulátor
3,7 V 500 mAh 
(není možné vyměnit)

       Doba nabíjení:      cca 2–3 h
       Doba provozu:      přibližně 50–60 použití 

po 60 sekundách 
Nabíjecí přípojka
       USB:                       5 V 1 A

symbol znamená stejnosměrný
proud

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

365 471

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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