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Návod k použitícs

Elektrický kartáč
na čištění bot
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Vážení zákazníci, 

tento nový elektrický kartáč na čištění bot je ideální na čištění a ošetřování
bot. Pět výměnných nástavců zajišťuje rychlé a účinné čištění: kartáčový
nástavec je vhodný k odstraňování nečistoty. Houbičky jsou vhodné 
k nanášení krému na boty a lešticí nástavce dodají botám nový lesk. 

Věříme, že Vám bude tento nový kartáč na čištění bot dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze
tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění
nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Účel použití

Elektrický kartáč na čištění bot je vhodný k čištění a ošetřování bot. Boty ze
semišové a velurové kůže se nesmí leštit! 

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

NEBEZPEČÍ pro děti 

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

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde •
k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému polep-
tání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie 
a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí
baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem,
 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Rotujícími nástavci se můžou částečky nečistoty nebo čisticího prostředku•
odmrštit. Chraňte si své oči případně ochrannými brýlemi a chraňte si pří-
padně i své oblečení. 
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Přístroj během provozu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů,•
šperků, volného oblečení apod., protože by mohly být vtaženy otáčejícími se
nástavci. 

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat. •

Pokud by jedna z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží,•
očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc. 

POZOR na věcné škody

Když je přihrádka na baterie správně zavřená, je přístroj vodotěsný. Přístroj•
však ponořujte do vody a jiných kapalin jen na chviličku. Kdybyste přístroj
nechali ponořený do tekutiny nepřetržitě, tak by se poškodil. 

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškodit povrch citlivých bot•
(např. z lakované kůže). Kartáčový nástavec v případě potřeby nejdřív
vyzkoušejte na nenápadném místě boty určené k vyčištění. Boty ze semišové
a velurové kůže se nesmí leštit! 

Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud•
jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak
poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly. 

Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré •
a nové baterie, různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou
 kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).

Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě•
potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí! 

K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé•
 kartáče apod.
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Přehled (rozsah dodávky)
čisticí kartáček 

přihrádka 
na baterie 

vypínač

kartáčový nástavec

nástavec s houbičkou 
(na tmavý krém na boty)

lešticí nástavec
(na tmavé boty)

nástavec s houbičkou 
(na světlý krém na boty)

lešticí nástavec 
(na světlé boty)

hnací osa

Další součásti balení 
(nejsou zobrazeny):
4x baterie
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Uvedení do provozu
Vložení baterií

Výměna baterií 

Baterie je nutno vyměnit, když se nástavce otáčí už jen pomalu nebo se 
už neotáčí vůbec. Vyměňte vybité baterie za nové stejného typu tak, jak
je popsáno výše.

Rukojeť s při-1.
hrádkou na baterie
odšroubujte ve
směru hodinových
ručiček z motoro-
vého dílu. 

Vložte baterie tak,2.
jak je znázorněno 
v přihrádce. 

Rukojeť s přihrádkou3.
na baterie opět
 našroubujte proti
směru hodinových
ručiček až nadoraz
na motorový díl. 
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Použití
Zapnutí a vypnutí přístroje

K zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte krátce vypínač. m

Nasazení/výměna nástavce

Nasazení

1.  Nasaďte požadovaný
nástavec na hnací osu.
Přitom musí výstupek na
zadní straně nástavce a hnací
osa ukazovat správně k sobě. 

2. Zatlačte nástavec na hnací
osu tak, aby slyšitelně 
a citelně zaskočil. 

Sejmutí

Nástavec stáhněte z hnací osy. m

Čištění a ošetřování bot

POZOR na věcné škody

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškodit povrch citli-
vých bot (např. z lakované kůže). Kartáčový nástavec v případě
potřeby proto nejdřív vyzkoušejte na nenápadném místě boty
určené k čištění. Boty ze semišové a velurové kůže se nesmí leštit! 
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1. Odstranění hrubé nečistoty z bot (kartáčovým nástavcem)

Kartáčovým nástavcem odstraňte z bot hrubou
 nečistotu.

     Přejíždějte rotujícím kartáčovým nástavcem
přes zašpiněná místa tak dlouho, dokud nebude
nečistota úplně odstraněná. 

  Tip: Když je nečistota ještě mokrá nebo vlhká, lze ji
lépe odstranit vlhkým hadříkem - v kartáčovém
nástavci by se jen usadila. 

2. Nanášení krému nebo vosku na boty (nástavci s houbičkou)

     Krém nebo vosk na boty dejte na světlý nebo
tmavý nástavec s houbičkou - v závislosti na
barvě bot. Krém nebo vosk rozdělte na boty
rotujícím nástavcem s houbičkou. 

  Tip: Vosk před nanášením zahřejte (např. na slunci
nebo na topení). Zahřátý vosk se lépe rozděluje 
a lépe vsakuje do kůže. Kromě toho lze potom
boty snadněji vyleštit do vysokého lesku.
Myslete prosím na to, že vosk se může nechat
do bot dlouho vsakovat, zatímco krém na boty
by se měl po několika sekundách odstranit.
Krém na boty rychle zasychá a následně jej 
není možné dobře zapracovat do bot. 

m

m
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3. Leštění bot (lešticím nástavcem) 

Při leštění se výrobek na ošetřování vetře do pórů
kůže bot a zároveň se odstraní přebytečný vosk nebo
krém na boty, aby na nich nezůstaly přilepené žádné
zbytky. 

     Přejíždějte - v závislosti na barvě - rychle 
a jemně světlým nebo tmavým rotujícím 
lešticím nástavcem přes botu. Přitom příliš
netlačte, protože jinak leštěním opět odstraníte
nanesený prostředek na ošetřování. 

  Tip: Pokud jsou na botách po leštění ještě vidět
zbytky výrobku na ošetřování, jednoduše je
odstraňte měkkým hadříkem. 

Čištění přístroje

     Nástavce umývejte pod tekoucí teplou vodou
šetrným čisticím prostředkem. Následně je 
pečlivě opláchněte teplou vodou.

     Než přístroj uklidíte, nechte nástavce pořádně
uschnout.

     Přístroj samotný otřete mírně navlhčeným
hadříkem.

POZOR na věcné škody

Když je přihrádka na baterie správně zavřená, je přístroj vodo-•
těsný. Přístroj však ponořujte do vody a jiných kapalin jen na chvi-
ličku. Kdybyste přístroj nechali ponořený do tekutiny nepřetržitě,
tak by se poškodil. 

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

m

m

m

m
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Technické parametry
Model:                                  393 443

Baterie:                                4x 1,5 LR6(AA)/1,5 V

Stupeň krytí:                        IPX5

Doba provozu s 
1 sadou baterií:                    cca 2,5 hodiny

Okolní teplota:                    +10 až +40 °C

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
na jeho technické a vzhledové změny.
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Likvidace
Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly 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 domov-
ního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domov-
ního 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. 



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

393 443

Made exclusively for:          

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