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Silikónová čistiaca kefka 
na tvár 

Návod na použitiesk



Vážení zákazníci!

Vaša nová čistiaca kefka na tvár je vhodná na všetky typy
pleti. Jej osobitá forma umožňuje rovnomerné ošetrovanie
aj okolo nosa, úst a očí. Čistí upchaté póry a odstraňuje
odumreté bunky kože a zvyšky mejkapu. 

Intenzita čistiacej kefky sa dá plynulo nastaviť.

Zadnou stranou čistiacej kefky môžete vašu tvár príjemne
masírovať a tak stimulovať jej prekrvenie. 

Prístroj je malý a praktický a preto je vhodný aj napr. na
cestovanie. 

Želáme vám veľa spokojnosti s  týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. 
Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia
a výrobok používajte len spôsobom opísaným v  tomto návode,
aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento
návod.

Symboly v  tomto návode:

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými 
ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami 
a závažnými vecnými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami 
alebo poškodeniami.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom 
poranenia.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom 
poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Takto sú označené doplňujúce informácie.
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Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Prístroj slúži na čistenie, ošetrovanie a masáž pleti. •

Výrobok je určený výlučne na súkromné použitie a nie •
je vhodný na komerčné účely (napr. v kozmetických 
salónoch alebo pod. zariadeniach).

Prístroj nepoužívajte …

… pri otvorených ranách, popáleninách, opuchnutí 
alebo podráždení pleti alebo ochoreniach pleti,

… pri poruchách prekrvenia, cukrovke, tuberkulóze, 
tumoroch, pomliaždeninách, neuralgii trojklaného
nervu, 

… po operácii,
… počas tehotenstva,
… keď používate kardiostimulátor,
… pri bolestiach neznámeho pôvodu. 
V prípade pochybností poproste pred používaním o radu
svojho lekára.
NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby
s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

Deti sa nesmú hrať s prístrojom. •
Zabráňte prístupu detí k prístroju.
Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 
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Tento prístroj sa nesmie používať u malých detí, pretože•
ich pleť je veľmi citlivá.
Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby•
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a/alebo
znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo
boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pocho-
pili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 
Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako •
8 rokov a ak pracujú pod dozorom. 
Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Čistiaca kefka na tvár zodpovedá druhu krytia IPX7 •
a mô že sa – keď nie je sieťový adaptér pripojený –
pou žívať pod sprchou a ponárať do vody. Ak dôjde 
k namočeniu čistiacej kefky na tvár počas prevádzky 
z akumulátora alebo počas čistenia, nechajte prístroj
dobre vyschnúť, a až potom ho pripojte prípojným
káblom na sieťový adaptér k elektrickej sieti za účelom
nabitia. 
Sieťový adaptér zodpovedá druhu krytia IP20 a je iba
chránený voči prachu, ale nie je vodotesný. Sieťový
adaptér ako ani prípojný kábel sa nesmú ponárať do
vody.
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Čistiacu kefku na tvár nenabíjajte priamo vedľa alebo•
nad umývadlom naplneným vodou. 
Ak čistiaca kefka na tvár spadne počas nabíjania do•
vody, nesiahajte na ňu! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér
zo zásuvky. Pred opätovným pripojením sieťového adap-
téra nechajte prístroj, prípojný kábel a sieťový adaptér
uschnúť.

Výrobok nenabíjajte v exteriéri ani v priestoroch•
s vysokou vlhkosťou vzduchu. 

Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra •
do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými
rukami. 
Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej•
zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým
údajom sieťového adaptéra. 
Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky …•
… pri poruchách počas nabíjania,
… po úplnom nabití prístroja,
… pri búrke a
… pred čistením prístroja.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný
kábel.
Používajte len pribalený sieťový adaptér a dodaný •
prípojný kábel. 
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Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový•
adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. 
Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali. 
Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte•
prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hra-
nami.
Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných •
poškodeniach na samotnom prístroji, sieťovom adaptéri,
prípojnom kábli, alebo po páde prístroja. 
Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístro -•
ja, resp. sieťového adaptéra, zverte len špecializovanej
opravovni. 

VAROVANIE pred poranením

Prístroj obsahuje akumulátor. Nesmie sa hodiť do ohňa.•
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí. •
Túto oblasť vynechajte. 

POZOR – Vecné škody 

Pred zasunutím sieťového adatéra do zásuvky vždy •
najskôr prepojte sieťový adaptér cez prípojný kábel 
s prístrojom. 
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Nepokúšajte sa otvoriť čistiacu kefku na tvár. •
Akumulátor je pevne zabudovaný a nedá sa vymeniť. 
Na zabránenie tvorby mastných usadenín a iných zvyš -•
kov dôkladne vyčistite čistiacu kefku na tvár po každom
použití podľa opisu v kapitole „Čistenie prístroja“.
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani•
abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie

Osoby s citlivou pleťou môžu reagovať opuchnutím/podráž-•
dením pleti. Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj
na menej citlivom mieste, napr. na vnútornej strane pred-
laktia. 

Čistiacu kefku na tvár používajte najprv len krátko, aby ste•
minimalizovali prípadné reakcie. Čistenie tváre by nemalo
trvať dlhšie ako 120 sekúnd. Po cca 120 sekundách sa čistiaca
kefka na tvár automaticky vypne. 
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Prehľad (obsah balenia)

bez vyobrazenia: · prípojný kábel
· sieťový adaptér

ochranný kryt 

silikónová kefka

kontrolka

masážna plocha

prípojka

zníženie intenzity zvýšenie intenzity

spínač 
zap./vyp.



11

Nabíjanie prístroja

Pred prvým uvedením do prevádzky musíte akumulátor 
úplne nabiť. Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. 
Nepoužívajte ho počas nabíjania.

Stiahnite ochranný kryt.1.

Zasuňte prípojnú zástrčku2.
do prípojky na prístroji 
a USB konektor do prípojky
na sieťovom adaptéri. 

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.3.

Segmenty kontrolky sa postupne rozosvietia počas nabíjania
zabudovaného akumulátora. 

Nabíjanie trvá max. 2 hodiny.

Po úplnom nabití akumulátora svietia všetky segmenty 
kontrolky trvale. 

POZOR – Vecné škody

Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy 
najskôr prepojte sieťový adaptér cez prípojný kábel 
s prístrojom.
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Podľa zvoleného rýchlostného stupňa môžete teraz prístroj
používať až 1,5 hodiny.

Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, aby ste4.
zabránili prebitiu akumulátora.
Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, nenechávajte sieťový
adaptér zasunutý v zásuvke. 

Ak čistiaca kefka na tvár počas používania zastane, musíte ju
pred opätovným použitím najskôr plne nabiť.

Neodporúčame nabíjanie akumulátora po každom •
použití. Na zachovanie nabíjacej kapacity akumulátora
ho nabíjajte, len keď je už skoro prázdny. Zistíte to
podľa toho, že vibrácie zoslabnú. 
Potom ho opäť plne nabite. 
Aj pri nepoužívaní by ste mali akumulátor nabiť každé
2 až 3 mesiace. 

Odporúčame vám po nabití vždy nasadiť ochranný•
kryt. 
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Používanie

Čistenie pleti

Navlhčite si tvár teplou vodou. Vodou a mydlom si rukami1.
odstráňte prípadný mejkap.

Zvoľte si čistiaci produkt a naneste ho na čelo, nos, bradu2.
a obe líca.

Čistiacu kefku na tvár môžete použiť ... 
… s čistiacim gélom,
… s pílingovým krémom alebo
… iba s čistou vodou. 

VAROVANIE pred podráždením pleti

Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí.•
Túto oblasť vynechajte. 

Osoby s citlivou pleťou môžu reagovať opuchnutím•
alebo podráždením pleti. Vyskúšajte v danom prí-
pade najprv prístroj na menej citlivom mieste, napr.
na vnútornej strane predlaktia. 

Čistiacu kefku na tvár používajte najprv len krátko,•
aby ste minimalizovali prípadné reakcie. Čistenie
tváre by nemalo trvať dlhšie ako 120 sekúnd. 
Po cca 120 sekundách sa čistiaca kefka na tvár 
automaticky vypne.

Dbajte na upozornenia o používaní čistiaceho výrobku•
uvedené na obale.

Čistiacu kefu na tvár nenechávajte príliš dlho na•
jednom mieste, aby ste zabránili podráždeniu pleti.
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Na zapnutie čistiacej kefky na tvár stlačte spínač zap./vyp. . 3.

Všetky segmenty kontrolky zasvietia a čistiaca kefka začne
vibrovať. 

Intenzita vibrácií sa dá nastaviť do 8 stupňov. 4.

Na zníženie intenzity vibrácií stlačte _.m

Na zvýšenie intenzity vibrácií stlačte +.m

      Segmenty kontrolky krátko zhasnú a znovu úplne zasvietia. 

Čistiacu kefku na tvár posúvajte po5.
pleti silikónovou stranou jemnými,
rovnomerne krúživými pohybmi
zdola nahor.

Odporúčaná doba ošetrenia čela,
nosa, brady a oboch líc by na
žiadnej z  týchto partií tváre nemala
trvať dlhšie ako cca 15  sekúnd.
Po cca 120 sekundách sa čistiaca
kefka na tvár automaticky vypne.

Na vypnutie čistiacej kefky na tvár stlačte spínač zap./vyp. .6.
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Segmenty kontrolky zhasnú a vibrácia sa zastaví. 

Dôkladne si opláchnite tvár teplou vodou.7.

Osušte tvár ľahkým dotykom pomocou uteráka.8.

Po čistení sa odporúča odstránenie akýchkoľvek zvyškov9.
z vašej pleti pleťovou vodou.

Následne si končekmi prstov naneste na pleť rovnomer-10.
nými, krúživými pohybmi hydratačný krém.

Masáž tváre

Na masírovanú pleť prípadne naneste pleťový olej. 1.

Prístroj zapnite a zvoľte si intenzitu vibrácie podľa opisu 2.
v predchádzajúcom odseku. 

Po opätovnom zapnutí čistiacej kefky na tvár bude 
prístroj vibrovať naposledy nastavenou intenzitou. 

Po peelingu je pleť optimálne pripravená na aplikáciu
pleťovej masky. 

Pri aplikácii pleťovej masky rešpektujte aj pokyny na
použitie uvedené na jej obale a následne dôkladne
odstráňte všetky zvyšky masky.
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Čistiacu kefku na tvár veďte3.
masážnou stranou jemnými, 
rovnomerne krúživými pohybmi 
po pleti. 

Vypnite prístroj.4.

Po ošetrení pleti

Z hygienických dôvodov dôkladne vyčistite čistiacu kefku 
na tvár po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie
prístroja“. Zabránite tak tvorbe mastných usadenín a iných
zvyškov. 
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Čistenie prístroja

Prístroj čistite pod tečúcou teplou vodou s  trochou 1.
čistiaceho prostriedku. Odstráňte zvyšky ošetrovacích 
pleťových výrobkov. 

Prístroj dobre vypláchnite čistou vodou.2.

Vytraste prebytočnú vodu a prístroj osušte. 3.

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia
života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér •
zo zásuvky.

Ak dôjde k namočeniu čistiacej kefky na tvár počas•
prevádzky z akumulátora alebo počas čistenia,
nechajte prístroj dobre vyschnúť, a až potom ho 
pripojte prípojným káblom na sieťový adaptér 
k elektrickej sieti za účelom nabitia. 

Sieťový adaptér ako aj prípojný kábel sa nesmú•
ponárať do vody.

Čistiacu kefku na tvár nenabíjajte priamo vedľa alebo•
nad umývadlom naplneným vodou. 
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa 
znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite 
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a  ľahkých
obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa
nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne,
vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a  akumulátory nepatria do domového
odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité
batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej
alebo mestskej správy alebo v  špecializovanej predajni,
ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bez -
pečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez
zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje
bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú 
likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozo-
braný prístroj.
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Technické údaje

Prístroj:

      Model:                         373 776

      Druh krytia:                IPX7 
(ochrana pred dočasným ponorením) 

      Akumulátor:               1x lítiovo-polymérový akumulátor, 
420 mAh

Sieťový adaptér:

      Model:                         GQ05-050100-ZG

      Vstup:                          100 – 240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,3 A 

      Výstup:                        5 V 1 A 

      Trieda ochrany:          II 

      Druh krytia:                IP20 
(ochrana proti prachu)

Teplota prostredia:          +10 až +40 °C

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

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na
technické a optické zmeny na výrobku.  



Číslo výrobku: 373 776


	K tomuto návodu
	Bezpečnostné upozornenia
	Prehľad �(obsah balenia)
	Nabíjanie prístroja
	Používanie
	Čistenie pleti
	Masáž tváre
	Po ošetrení pleti
	Čistenie prístroja
	Likvidácia
	Technické údaje

