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Drodzy Klienci!

Państwa nowy masażer oczu doskonale dopasowuje się  
do twarzy, zapewniając uczucie czystego relaksu. Spośród 
różnych rodzajów masażu mogą Państwo wybrać ten,  
który jest dla Państwa najbardziej przyjemny. Uzupełnienie 
masażu stanowi odprężająca melodia. Masażer może być 
używany bezprzewodowo i można go złożyć, aby zaoszczę-
dzić miejsce – dzięki temu idealnie sprawdzi się w podróży.

Życzymy Państwu miłych chwil relaksu.
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Wskazówki bezpieczeństwa 

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające.  
Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisa-
ny w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów 
ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do  
późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela 
produktu należy przekazać również tę instrukcję.
Przeznaczenie

• Masażer służy do masażu okolic oczu. Nie stosować 
go do masażu innych części ciała.

• Masażer zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie  
nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych. 
Urządzenie ma na celu wyłącznie zapewnienie dobrego 
samopoczucia i nie jest wyrobem medycznym.

• Masażer może być stosowany wyłącznie w suchych  
pomieszczeniach.

• Przed użyciem masażera należy wyjąć soczewki kontaktowe.
Zaleca się konsultację z lekarzem!

• Nie używać urządzenia … 
… jeżeli przed użyciem urządzenia użytkownik  
odczuwaból lub inne dolegliwości albo cierpi  
na szczególne schorzenia, takie jak np. zapalenie oka,  
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 świąd (zaczerwienienie) oka, jęczmień itp.  
… jeśli użytkownik jest w trakcie leczenia, np. z powodu  
 zaćmy lub jaskry. 
… jeśli użytkownik używa kropel do oczu. 
Należy zasięgnąć porady lekarza, czy korzystanie  
z masażera jest dla użytkownika bezpieczne.

• Nie używać urządzenia … 
… w obszarze obrzęków lub podrażnień skóry, w obszarze 
oparzeń, ran otwartych lub innych stanów zapalnych /
chorobowych skóry, w przypadku skóry nadwrażliwej. 
.... w przypadku tendencji do migreny, ostrych bólów  
głowy, zawrotów głowy, wstrząsu mózgu, chorób neu 
rologicznych, nowotworów, zaburzeń układu krążenia  
lub po operacjach okolic głowy.  
… w przypadku stanów zapalnych, problemów z krąże-
niem, chorób przebiegających z gorączką, zmniejszonej 
wrażliwości na bodźce nerwowe. 
.... w przypadku chorób ucha wewnętrznego, w okresach 
zaostrzenia chorób odcinka szyjnego kręgosłupa lub 
neuralgii trójdzielnej.  
.... w przypadku noszenia rozrusznika serca, implantów 
elektronicznych lub w przypadku napadów padaczkowych.  
… w okresie ciąży.  
W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować 
się z lekarzem.



5

• W przypadku odczuwania bólu lub innych dolegliwości 
należy bezzwłocznie zdjąć masażer z oczu.

• Nie należy również używać urządzenia po spożyciu  
alkoholu, zażyciu środków przeciwbólowych, tabletek  
nasennych, środków uspokajających lub innych leków, 
mogących powodować zaburzenia percepcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną 
zdolnością obsługi urządzeń

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.  
Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.

• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.  
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci,  
ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę. 

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku 
życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też  
nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, o ile osoby  
te znajdują się pod nadzorem i zostały poinstruowane  
w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia  
oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego użytkowania.

• Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszcze-
niem i konserwacją urządzenia, chyba że znajdują sie 
pod nadzorem dorosłych.
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OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód 
zdrowotnych

• Produkt nie może być używany przez osoby mające  
problemy z właściwym odczuwaniem ciepła. Małe dzieci 
są bardziej wrażliwe na ciepło. Niektórym chorobom, 
np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia odczuwania 
temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołężne nie 
zawsze dają po sobie poznać nadmierne działanie ciepła. 
Dlatego produktu nie należy stosować u dzieci w wieku 
poniżej 7 lat, osób niesamodzielnych, chorych względnie 
niewrażliwych na ciepło lub zimno. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości należy najpierw skonsultować się z lekarzem. 

• Masaż nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po tym  
czasie nastąpi odwrócenie efektu odprężenia, a dalszy 
masaż spowoduje stres i napięcie.

• Nie włączać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne 
uszkodzenia lub jeśli spadło na ziemię.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszel-
kie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w za-
kładzie specjalistycznym lub przez nasz Serwis Tchibo.

• Urządzenie ma wbudowany na stałe akumulator  
litowo-jonowy. Nie ma możliwości jego samodzielnej  
wymiany lub demontażu. 

• Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać  
do ognia ani zwierać. 
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• W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać  
kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi.  
W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu dużą 
ilością czystej wody i natychmiast udać się do lekarza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

• Do ładowania masażera należy używać wyłącznie zasila-
cza sieciowego, którego parametry są zgodne z danymi 
technicznymi urządzenia. W celu naładowania produkt 
należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego 
gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne 
z danymi technicznymi produktu/zasilacza sieciowego. 

• Urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla podłączenio-
wego nie wolno zanurzać w wodzie. OSTRZEŻENIE: Urzą-
dzenia nie należy używać ani ładować w pobliżu wanien, 
pryszniców, umywalek lub innych pojemników wypełnio-
nych wodą.

• Nie używać urządzenia w trakcie ładowania. 
• Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ... 

... w przypadku wystąpienia zakłóceń podczas ładowania  
 lub pracy urządzenia,  
... gdy tylko urządzenie zostanie całkowicie naładowane,  
... podczas burzy oraz  
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
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Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy 
lub wtyczkę USB, nigdy za kabel podłączeniowy.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie 
potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. 

• Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób,  
aby nikt nie mógł się o niego potknąć. 

• Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnie-
ciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących  
powierzchni i ostrych krawędzi.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Urządzenie należy włączać dopiero po jego założeniu;  
w przeciwnym razie może ono zostać uszkodzone.

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, 
kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem  
promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

• Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrą-
cych środków czyszczących ani twardych szczotek itp. 

• Przed użyciem urządzenia należy usunąć makijaż oczu. 
• Po każdym użyciu dokładnie oczyścić powierzchnię  

masującą zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie 
urządzenia”, aby uniknąć osadzania się tłuszczu  
i innych pozostałości.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

elastyczna 
opaska

kabel podłączeniowy

gniazdo zasilania 
sieciowego

lampka kontrolna ...
włącznik/wyłącznik

przełącznik trybu pracy

... miga na czerwono: akumulator na wyczerpaniu 

... miga na zielono: akumulator jest ładowany 

... świeci na zielono: akumulator jest w pełni naładowany 

... świeci na niebiesko: urządzenie włączone
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Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie  
naładować akumulator. W tym celu urządzenie musi być  
wyłączone. Urządzenie można ładować poprzez zasilacz USB  
(nie wchodzi w skład zestawu) z gniazdka elektrycznego lub 
też z gniazda USB odpowiedniego urządzenia (np. komputera).

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Zawsze należy najpierw wkładać wtyk podłączeniowy  
do gniazda zasilania w urządzeniu oraz wtyczkę USB  
do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz  
sieciowy do gniazdka elektrycznego.

PC/Mac
USB

1.  Otworzyć klapkę DC nad gniazdem 
zasilania sieciowego.

2.  Włożyć wtyczkę micro USB  
do gniazda zasilania masażera.

3.  Aby naładować masażer ...  
... np. za pośrednictwem kompute-
ra, należy podłączyć wtyczkę USB 
do gniazda USB komputera. 
... z gniazdka elektrycznego,  
należy podłączyć wtyczkę USB  
do gniazda USB odpowiedniego 
zasilacza sieciowego i podłączyć 
zasilacz sieciowy do gniazdka 
elektrycznego.

W trakcie ładowania lampka kontrolna miga na zielono  
co ok. 3 sekundy.
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Proces ładowania trwa ok. 2–3 godzin.  
Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka 
kontrolna świeci na zielono i rozbrzmiewają 4 sygnały  
akustyczne.

4.  Po naładowaniu akumulatora wyciągnąć zasilacz sieciowy 
z gniazdka elektrycznego lub wtyczkę USB z gniazda USB  
komputera.

5.  Wyciągnąć wtyczkę micro USB z gniazda zasilania  
i zamknąć klapkę DC.

Naładowanie akumulatora jest konieczne, gdy lampka  
kontrolna miga na czerwono co ok. 3 sekundy i rozbrzmiewa  
6 sygnałów akustycznych.

Wskazówki dotyczące akumulatora

• Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym  
użyciu. Aby utrzymać pełną wydajność akumulatora,  
należy ładować go tylko wtedy, gdy masażer nie był  
używany przez długi czas lub gdy akumulator jest prawie 
wyczerpany. Należy go wówczas naładować do pełna.

• Nawet w przypadku nieużywania urządzenia akumulator 
powinien zostać dwa razy w roku w pełni rozładowany  
i ponownie naładowany.

• Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia  
w zakresie od +10°C do +40°C. Czas działania akumulatora 
jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa tem 
peratura, tym krótszy czas działania akumulatora. Bardzo 
wysokie temperatury mogą również mieć negatywny 
wpływ na pojemność akumulatora.

• W trakcie ładowania akumulatora nie można używać 
urządzenia.
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Obsługa

   OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia  
obrażeń ciała

• Masaż nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po tym  
czasie nastąpi odwrócenie efektu odprężenia, a dalszy  
masaż spowoduje stres i napięcie.

• W przypadku odczuwania dyskomfortu, zawrotów głowy, 
bólu lub innych dolegliwości należy bezzwłocznie zdjąć  
masażer z oczu.

Włączanie masażera

  M Przyjąć wygodną pozycję siedzącą w przyjemnym otoczeniu. 
Miejsce do siedzenia i temperatura otoczenia powinny być do-
stosowane do Państwa potrzeb. Jeśli to możliwe, zredukować 
odgłosy dochodzące z otoczenia, przyciemnić światło, tak aby 
powrót do pełni równowagi po zakończeniu masażu nie był 
zbyt gwałtowny.

1.  Założyć masażer w sposób 
pokazany na rysunku.  
W razie potrzeby wyregulo-
wać elastyczną opaskę tak, 
aby urządzenie przylegało 
do twarzy, ale nie powodo-
wało niewygodnego ucisku.

2.  Nacisnąć i przytrzymać 
włącznik/wyłącznik przez 
ok. 2–3 sekundy. Lampka 
kontrolna świeci na nie 
biesko. Urządzenie rozpo-
czyna pracę polegającą  
na naprzemiennym 
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wtłaczaniu powietrza do 
poduszki pneumatycznej 
(tzw. inteligentne ciśnienie 
powietrza). Domyślnie 
ustawiony jest tryb cyrku-
lacji z włączoną muzyką.

Wybór trybu pracy

3.  Naciskając przełącznik trybu pracy, można wybrać  
jeden z następujących trybów masażu:

  … Tryb cyrkulacji:  
Maks. czas całkowity: 15 minut 
Fazy masażu:  1 minuta masażu pneumatycznego o małej 

intensywności z ogrzewaniem 
1 minuta masażu pneumatycznego o średniej 
intensywności z ogrzewaniem 
1 minuta masażu pneumatycznego o średniej 
intensywności z lekkimi wibracjami.

  … Tryb masażu o średniej intensywności: 
Maks. czas całkowity: 15 minut  
masażu pneumatycznego o średniej intensywności  
ogrzewaniem.

  … Tryb masażu o dużej intensywności: 
Maks. czas całkowity: 15 minut  
masażu pneumatycznego o dużej intensywności  
z lekkimi wibracjami i ogrzewaniem.
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Włączanie/wyłączanie muzyki

Domyślnie muzyka relaksacyjna jest włączona.  
Nie ma możliwości zmiany głośności. 

  M Aby wyłączyć lub ponownie włączyć muzykę,  
nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik.

Wyłączanie masażera

  M  Po upływie ustawionego fabrycznie czasu 15 minut  
urządzenie wyłącza się automatycznie. Użytkownik  
może również przerwać masaż w dowolnym momencie,  
naciskając i przytrzymując włącznik/wyłącznik przez 
ok. 2–3 sekundy.

Zalecany czas trwania masażu

Masaż może trwać tylko dotąd, dopóki jest odbierany jako 
przyjemny i poprawiający samopoczucie. Z reguły najlepiej  
tolerowany jest masaż trwający od 5 do 10 minut. Jeżeli  
masaż trwa zbyt długo, może to prowadzić do zwiększenia  
napięcia mięśni zamiast do oczekiwanego odprężenia.

 Jeżeli podczas masażu wystąpią bóle lub gdy masaż  
stanie się nieprzyjemny, należy natychmiast przerwać 
masaż i skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu

  M Zdjąć urządzenie i pozostać przez chwilę w pozycji siedzą-
cej z zamkniętymi oczami.

  M Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy  
dokładnie wyczyścić urządzenie w sposób opisany  
w rozdziale „Czyszczenie“. 
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Czyszczenie

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. 

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów  
ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków 
czyszczących.

  M W razie potrzeby przetrzeć masażer lekko zwilżoną  
szmatką.

  M Dla zapewnienia większej higieny nanieść niewielką  
ilość czystego alkoholu na szmatkę i dokładnie oczyścić 
pokrytą materiałem powierzchnię urządzenia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Urządzenie nie 
działa.

• Czy akumulator nie jest rozładowany? 
Naładować urządzenie.

• Mała intensyw-
ność masażu 
pneumatycznego.

• Czy akumulator nie jest zbyt słaby? 
Naładować urządzenie.
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator  
zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać  
przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne  
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości  
i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji  
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego 
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników  
na odpady domowe! 
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania 

zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.  
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących 
zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako  
zwykłych odpadów domowych! 
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby 

przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź 
miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych po-
jemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów 
bezpieczeństwa został w nie wbudowany na stałe i nie  
może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Niewłaściwy  
demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla  
użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie  
w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni  
fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego  
akumulatora.
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Dane techniczne

Model:      376 581

Zasilanie:       akumulator litowo-jonowy,  
DC 5 V / 1 A, micro USB

Energia znamionowa: 4,26 Wh

Moc:      5 W

Temperatura otoczenia:  od +10°C do +40°C

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

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo  
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

 www.tchibo.pl/instrukcje



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą  technologią 
 produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości.  Gwarantujemy 
 niezawodność tego  produktu. 
W okresie gwarancji wszystkie wady materia łowe i produkcyjne będą 
 usuwane bezpłatnie.  Warunkiem uznania  gwarancji jest przedło żenie 
dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera 
 handlowego Tchibo.  Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europej-
skiej, Szwajcarii oraz Turcji. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu  prosimy 
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii 
Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób 
 postępowania. 
 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej 
obsłu gi produktu, a także części  ulegające zużyciu i materiały 
 eksploatacyjne. Części te można zamówić  telefonicznie pod 
podanym w tej gwarancji numerem  telefonu. 
Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić odpłatnie 
w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada naliczanym 
 indywidual nie kosztom własnym). 
Gwarancja ta nie ogranicza praw  wynikających z ustawowej rękojmi.

E 
Aby uzyskać dodatkowe 
 infor macje o produkcie, 

zamówić akcesoria lub zapytać 
o nasz serwis  gwarancyjny, 
 prosimy o kontakt  telefoniczny 
z Linią Obsługi Klienta.
W przypadku pytań 
dotyczących  naszych 
 produktów prosimy  o podanie 
numeru artykułu.

Polska 

J
 
 

Numer artykułu:  376 581

801 655 113 
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za 
połączenia lokalne, z telefonów 
 komórkowych wg taryfy danego 
operatora)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00 
e-mail: service@tchibo.pl



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go 
do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta  gwarancją: 

(zakreślić)

   Proszę o zwrot  artykułu bez  naprawy.

   Proszę o osza cowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą 
one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go 
do produktu.

Numer artykułu: 376 581

Opis usterki

Data zakupu  Data/Podpis


