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Silikonowa szczoteczka do twarzy

Instrukcja obsługipl



Drodzy Klienci!

Państwa nowa, elektryczna szczoteczka do twarzy nadaje się do wszystkich
typów skóry. Produkt oczyszcza zablokowane pory, usuwa martwy naskórek 
i pozostałości makijażu. Jej specjalny kształt umożliwia również równomierną
pielęgnację okolic nosa, ust i oczu. 
Szczoteczka posiada stopniową regulację intensywności. Poszczególne strefy
szczoteczki pozwalają zarówno na oczyszczanie twarzy, jak i na wmasowy -
wanie produktów pielęgnacyjnych oraz delikatny masaż twarzy.
Urządzenie jest małe i poręczne, dzięki czemu można je również zabrać 
ze sobą, np. na czas podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Zespół Tchibo



3

Spis treści

4      Na temat tej instrukcji

6      Wskazówki bezpieczeństwa

18     Widok całego zestawu 
(zakres dostawy)

20    Ładowanie akumulatora

23    Obsługa
24     Włączanie urządzenia i wybór

stopnia intensywności
25     Oczyszczanie twarzy
27     Wmasowywanie produktów

pielęgnacyjnych

27     Masowanie twarzy
27     Po pielęgnacji twarzy

28    Czyszczenie

29    Dane techniczne

30    Usuwanie odpadów 



4

Na temat tej instrukcji
Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób
opisany 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. 

Symbole w tej instrukcji:

Ten symbol ostrzega przed
 niebezpieczeństwem obrażeń
wskutek porażenia prądem
elektrycznym.

Ten symbol ostrzega przed
 niebezpieczeństwem odnie-
sienia urazów ciała.
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Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami
ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami
materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie
Urządzenie służy do oczyszczania, pielęgnacji i masażu•

skóry. 
Produkt zaprojektowano wyłącznie do użytku prywatnego •

i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych (np. w salo-
nach kosmetycznych itp.) 

Nie należy używać urządzenia ...
… w przypadku otwartych ran, oparzeń, obrzęków lub pod-

rażnień skóry oraz innych schorzeń skóry,
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… w przypadku zaburzeń krążenia, cukrzycy, gruźlicy, guzów
nowotworowych, stłuczeń, nerwobólu (neuralgii) nerwu
trójdzielnego, 

… po operacji,
… w okresie ciąży,
… w przypadku wszczepionego rozrusznika serca lub
… w przypadku występowania bólu niewiadomego pocho-

dzenia. 
W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować 
się z lekarzem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną
zdolnością obsługi urządzeń

Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. •

Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •

Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia! 
Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci, ponieważ•

mają one bardzo wrażliwą skórę.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, •

a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycz-
nych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające
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doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby 
te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane 
w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozu-
mieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem. 
Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej•

8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
Szczoteczka do twarzy odpowiada stopniowi ochrony IPX7,•

co oznacza, że można jej używać pod prysznicem i zanu-
rzać w wodzie pod warunkiem, że zasilacz sieciowy nie jest
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podłączony, a gniazdo podłączeniowe USB jest prawidłowo
zamknięte (uszczelnione). Zasilacza sieciowego ani kabla
zasilającego USB nie wolno zanurzać w wodzie. Jeśli urzą-
dzenie uległo zamoczeniu podczas pracy w trybie akumu -
latorowym lub podczas czyszczenia, wówczas przed jego
podłączeniem do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasi -
lającego USB i zasilacza sieciowego w celu naładowania
należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
Podczas ładowania urządzenie nie może znajdować się•

 bezpośrednio obok ani nad wypełnioną wodą umywalką.
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Jeżeli w trakcie ładowania urządzenie wpadnie do wody,•

nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz
sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym
 podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić
urządze nie, kabel zasilający USB oraz zasilacz sieciowy 
do całkowitego wyschnięcia.
Nie wolno ładować urządzenia na wolnym powietrzu •

ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. 
Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami•

podczas wkładania go do lub wyciągania z gniazdka. 
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W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do•

zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycz-
nego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi
zasilacza sieciowego. 
Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycz-•

nego, …
… jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia,
… gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
… w czasie burzy oraz
… przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, 
a nie za kabel zasilający USB.
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Należy używać wyłącznie kabla zasilającego USB oraz•

 zasilacza sieciowego dołączonych w komplecie bądź 
też innego zasilacza sieciowego odpowiadającego
 specyfikacji technicznej urządzenia.
Alternatywnie można również w celu naładowania podłą-
czyć urządzenie do portu USB komputera.
Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie•

potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel
zasilający USB należy poprowadzić w taki sposób, aby
wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia
przez pociągnięcie kabla.
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Kabel zasilający USB nie może być zagięty ani przygnie-•

ciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.
Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie,•

zasilacz sieciowy lub kabel zasilający USB wykazują widoczne
uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszel -•

kie prace naprawcze przy urządzeniu, kablu zasilającym
USB lub zasilaczu sieciowym powinny być wykonywane
wyłącznie w zakładzie specjalistycznym.
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OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowy.•

Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje niebezpie-
czeństwo wybuchu!
Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu.•

Należy omijać ten obszar. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Przed włożeniem zasilacza sieciowego do gniazdka elek-•

trycznego należy zawsze najpierw połączyć go z urządze-
niem za pomocą kabla zasilającego USB.
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Nie należy próbować samodzielnie otwierać urządzenia.•

Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości
jego samodzielnej wymiany.
Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie •

w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”, aby usunąć
tłuste osady i inne pozostałości.
Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresyw-•

nych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
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Wskazówka

U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków lub pod-•
rażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu,
które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia. 

Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez krótki czas •
i z niewielką intensywnością wibracji, aby zminimalizować ewentualne reakcje
skórne. Pojedynczy zabieg nie powinien trwać dłużej niż 120 sekund. 
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)
silikonowe wypustki do 
głębokiego oczyszczania

włącznik/wyłącznik

zmniejszanie 
intensywności

zwiększanie 
intensywności

układ promienisty
do wmasowywania 

produktów
pielęgnacyjnych

układ falisty
do masażu
twarzy
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Nie ujęto na ilustracji:
kabel zasilający USB
zasilacz sieciowy

gniazdo 
podłączeniowe USB 

z zatyczką ochronną

lampka kontrolna 
ładowania
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Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. 
W tym celu urządzenie musi być wyłączone. Nie używać go w trakcie procesu
ładowania. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym

Szczoteczki do twarzy nie należy ładować bezpośrednio obok wypeł-•
nionej wodą umywalki ani nad nią.
Nie należy używać urządzenia w trakcie ładowania, ponieważ woda•
może wówczas przedostać się do wnętrza urządzenia przez gniazdo
podłączeniowe USB.
Po użyciu lub wyczyszczeniu należy pozostawić urządzenie do całko-•
witego wyschnięcia, zanim zostanie ono podłączone do sieci elek-
trycznej za pomocą kabla zasilającego i zasilacza sieciowego w celu
naładowania.
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1.   Otworzyć zatyczkę ochronną gniazda podłączeniowego
USB.

2.  Połączyć kabel zasilający USB z urządzeniem oraz 
z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.

3.  Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. 

    W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna łado-
wania na spodzie urządzenia świeci na czerwono. 
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka
 kontrolna ładowania gaśnie.

4.     Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektry -
cznego i odłączyć kabel zasilający USB od urządzenia. 

5.     Ponownie zamknąć gniazdo podłączeniowe USB zatyczką ochronną, 
tak aby woda nie mogła się dostać do wnętrza urządzenia.

Proces ładowania trwa maks. 3 godziny.
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Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może być używane przez
ok. 1 godzinę. Jeżeli szczoteczka do twarzy zatrzyma się podczas stosowania,
 wówczas przed jej dalszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

• Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku
nieużywania całkowicie naładować akumulator co 2-3 miesiące.

• Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.
• Alternatywnie w celu naładowania można podłączyć urządzenie do portu

USB komputera zamiast do zasilacza sieciowego. Należy jednak pamiętać 
o tym, że w tym przypadku czas ładowania wydłuży się.
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Obsługa

OSTRZEŻENIE przed podrażnieniami skóry

Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. •
Należy omijać ten obszar. 
U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków•
lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować
 urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej
stronie przedramienia. 
Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez •
krótki czas i z niewielką intensywnością wibracji, aby zminimalizować
ewentualne reakcje skórne. Pojedynczy zabieg nie powinien trwać
dłużej niż 120 sekund. 
Nie trzymać szczoteczki do twarzy zbyt długo w jednym miejscu, •
aby uniknąć podrażnień skóry.
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Włączanie urządzenia i wybór stopnia intensywności

Aby włączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć włącznik/wyłącznik . 1.
Urządzenie zaczyna wibrować na ostatnio wybranym stopniu intensywności.
Po pierwszym włączeniu ustawiony jest najniższy stopień intensywności.

Nacisnąć przycisk +, aby zwiększyć intensywność lub przycisk —, 2.
aby  zmniejszyć intensywność wibracji. Urządzenie ma pięciostopniową 
regulację intensywności wibracji.

Po osiągnięciu najwyższego lub najniższego stopnia intensywności dalsze
naciskanie przycisku + lub — nie powoduje już żadnej zmiany – wibracje
pozostają niezmienione. 
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Oczyszczanie twarzy

Zwilżyć twarz ciepłą wodą. 1.
W razie potrzeby ręcznie usunąć makijaż przy użyciu wody i mydła. 

Wybrać produkt oczyszczający i nanieść go na czoło, nos, brodę i policzki.2.

Szczoteczkę do twarzy można stosować albo tylko z czystą wodą, 
albo z żelem do mycia twarzy lub kremem do peelingu.
Należy również przestrzegać instrukcji dotyczących zastosowania, 
podanych na opakowaniu produktu oczyszczającego.

Nacisnąć włącznik/wyłącznik , aby włączyć szczoteczkę do twarzy 3.
i za pomocą przycisków + / — wybrać żądany stopień intensywności.
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4.   Prowadzić część urządzenia z silikonowymi wypust-
kami po twarzy łagodnymi, równomiernie okrężnymi
ruchami od dołu do góry.

     Zalecany czas oczyszczania czoła, nosa, podbródka 
oraz obu policzków nie powinien każdorazowo prze -
kraczać ok. 15 sekund.

5.   Aby wyłączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć
włącznik/wyłącznik . 

Dokładnie przemyć twarz ciepłą wodą, a następnie delikatnie osuszyć 4.
przez dotykanie ręcznikiem.

Po oczyszczeniu zaleca się usunięcie ze skóry wszelkich pozostałości 5.
za pomocą toniku do twarzy.
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Wmasowywanie produktów pielęgnacyjnych

Po oczyszczeniu skóry nanieść na nią preferowany produkt pielęgnacyjny, 1.
np. krem nawilżający. 

Wmasować naniesiony produkt pielęgnacyjny częścią urządzenia z układem2.
promienistym, wykonując łagodne, równomiernie okrężne ruchy.

Masowanie twarzy

W razie potrzeby nanieść olejek do twarzy na skórę, która ma zostać poddana1.
masażowi.

Prowadzić część urządzenia z układem falistym na wybranym stopniu2.
 intensywności równomiernie okrężnymi ruchami po skórze twarzy.

Po pielęgnacji twarzy

Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścićm

szczoteczkę do twarzy zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Pozwala
to usunąć nagromadzony tłuszcz i inne pozostałości.
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Czyszczenie

Urządzenie czyścić pod bieżącą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości my -1.
dła w płynie. Usunąć wszystkie pozostałości produktów do pielęgnacji twarzy.

Dokładnie spłukać urządzenie czystą wodą. 2.

Strząsnąć nadmiar wody, a następnie dokładnie osuszyć urządzenie.3.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym

Gniazdo podłączeniowe USB musi być szczelnie zamknięte zatyczką•
ochronną, tak aby woda nie mogła się dostać do wnętrza urządzenia.

Po użyciu lub wyczyszczeniu należy pozostawić urządzenie do całko-•
witego wyschnięcia, zanim zostanie ono podłączone do sieci elek-
trycznej za pomocą kabla zasilającego USB i zasilacza sieciowego 
w celu naładowania.
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Dane techniczne
Model:                                           392 143
Wejście:                                        5 V / 1 A  micro USB
Stopień ochrony:                         IPX7 (ochrona w razie krótkotrwałego zanurzenia 

w wodzie)
Klasa ochrony:                             III 
Akumulator (przebadano wg UN 38.3):  litowo-jonowy, 200 mAh

 energia znamionowa 0,74 Wh
Zasilacz sieciowy USB:                model: DJ0500100-S11EU
                                                 wejście: 100 - 240 V~ 50/60 Hz  0,3 A maks.
                                                 wyjście: 5 V 1000 mA 
Temperatura otoczenia:             od +10°C do +40°C 
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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Usuwanie odpadów 
Produkt oraz jego opakowanie 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 wyko-
rzystać 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 bez-
płatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.
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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 lub usuwać do specjal-
nych pojemników, 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 obu-
dowy. 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.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

392 143

Made exclusively for:          

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