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Kedves Vásárlónk!

Új elektromos arctisztító keféje minden bőrtípusra alkalmas. A készülék meg -
tisztítja az eldugult pórusokat és eltávolítja az elhalt hámsejteket és smink -
maradványokat. Különleges formája az orr, a száj és a szemek környékének
kezelését is lehetővé teszi. 
A tisztítókefe intenzitása fokozatosan állítható. 
Az arctisztító kefe különböző területeinek segítségével egyaránt tisztíthatja 
az arcát, bőrápoló termékeket masszírozhat be és finoman masszírozhatja 
a bőrét.
A készülék kicsi, könnyen kezelhető és alkalmas arra is, hogy pl. utazáskor
magunkkal vigyük.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata
www.tchibo.hu/utmutatok
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Megjegyzések az útmutatóhoz
A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyel-
mesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk
 elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel az elektromos áram
használatából adódó sérülés-
veszélyre utal.

Ez a jel sérülésveszélyre utal.
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A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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Biztonsági előírások

Rendeltetés
A készülék a bőr tisztítására, ápolására és masszírozására•

szolgál. 
A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és•

 kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban 
vagy hasonlókban) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket …
… nyílt sebek, égési sérülések, bőrduzzanat vagy -irritáció,

illetve bőrbetegségek esetén,
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… vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat,
zúzódás, arcidegzsába esetén, 

… műtét után,
… terhesség alatt,
... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,
… ismeretlen eredetű fájdalom esetén. 
Ha kétségei lennének, a használat előtt kérdezze meg orvosát.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére
 korlátozott mértékben képes személyek esetében

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. •

A terméket gyermekektől tartsa távol.
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Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe•

kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 
A készüléket kisgyermekeken használni tilos, mivel nagyon•

érzékeny a bőrük.
A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan szemé-•

lyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos
képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek
kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak fel-
ügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak
biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból
eredő lehetséges veszélyeket megértették.  
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Gyermekek a készülék tisztítását csak akkor végezhetik, •

ha 8. életévüket betöltötték és a művelet közben felügyelik
őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VESZÉLY elektromos áram következtében
A készülék megfelel az IPX7 védelemnek, és ha a hálózati•

adapter nincs csatlakoztatva és az USB-aljzat szorosan
zárva van, akkor a készülék a zuhany alatt és vízbe merítve
is használható. Az USB-csatlakozókábel, valamint a hálózati
adapter nem tehető vízbe.
Ha a készülék akkumulátorról történő működtetés vagy
tisztítás közben nedves lesz, akkor várjon, amíg teljesen
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megszárad, mielőtt az USB-csatlakozókábellel a hálózati
adapteren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz.
Az arctisztító kefét ne töltse közvetlenül egy vízzel töltött•

mosdókagyló mellett vagy felett. 
Ha az arctisztító kefe töltés közben vízbe esik, ne nyúljon•

utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozó -
aljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, 
az USB-csatlakozókábel és a hálózati adapter, mielőtt újra 
a villamoshálózatra csatlakoztatja.
Ne használja a készüléket a szabadban vagy magas•

 páratartalmú helyiségekben. 
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Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert,•

amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle. 
Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz•

csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszült-
sége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. 
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...•

... ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel,

... amint a készülék teljesen fel van töltve,

... vihar esetén, és

... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-csatlakozó -
kábelt.
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Csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt és hálózati adaptert•

használja, vagy olyan hálózati adaptert, amely megfelel 
a készülék műszaki adatainak. Esetleg a készüléket töltés
céljából számítógéphez is csatlakoztathatja.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie,•

hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati
adaptert. Úgy helyezze el az USB-csatlakozókábelt, hogy
véletlenül se ránthassa le a készüléket.
Az USB-csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy•

 összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől 
és éles szélektől.
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Ne használja a készüléket, ha a készüléken, az USB-csat -•

lakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülést észlel,
vagy a készülék leesett.
Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. •

A készülékkel, az USB-csatlakozókábellel és a hálózati
adapterrel kapcsolatos javításokat bízza szakemberre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély
A készülék egy beépített lítium akkumulátort tartalmaz. •

A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében!•

Hagyja ki ezt a területet. 
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FIGYELEM – anyagi károk
Először mindig a hálózati adaptert csatlakoztassa az USB-•

csatlakozókábellel a készülékhez, csak ezután dugja be 
a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
Ne próbálja felnyitni a készüléket. Az akkumulátor fixen van•

beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni.
Minden használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket,•

ahogyan a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így eltávolít-
hatók a zsírlerakódások és más maradványok.
A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve
 agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. 
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Fontos tudnivalók

Érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. •
Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny 
területen, pl. az alkar alsó részén. 

Kezdetben csak rövid ideig és kis rezgési intenzitással használja az arctisztító•
kefét, hogy az esetleges reakciók előfordulását a lehető legcsekélyebb mérté-
kűre csökkentse. Az alkamazás nem haladhatja meg a 120 másodpercet. 
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Termékrajz (tartozékok)
szilikonsörték

mély pórustisztításhoz

be-/kikapcsoló gomb

intenzitás
csökkentése

intenzitás
növelése

sugaras elrendezés
bőrápoló termékek 
bemasszírozásához

hullámos elrendezés
arcmasszázshoz
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Kép nélkül:
USB-csatlakozókábel
hálózati adapter

USB-aljzat fedéllel

töltésjelző 
kontroll-lámpa
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Akkumulátor feltöltése
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. 
Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.
Ne használja a készüléket töltés közben. 

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

Az arctisztító kefét ne töltse közvetlenül egy vízzel töltött mosdó-•
kagyló mellett vagy felett. 

Ne használja a készüléket töltés közben, hiszen ekkor víz kerülhet •
a készülékbe az USB-aljzaton keresztül.

Használat és tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni,•
mielőtt az USB-csatlakozókábellel a hálózati adapteren keresztül
 csatlakoztatja a villamoshálózathoz.
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1.   Nyissa ki az USB-aljzat fedelét.

2.  Dugja be az USB-csatlakozókábelt a készülékbe és 
a mellékelt hálózati adapterbe.

3.  Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozó -
aljzathoz.

    Töltés közben a töltésjelző kontroll-lámpa a készülék
alján pirosan világít. 
A kontroll-lámpa kialszik, mihelyt az akkumulátor
 teljesen feltöltődött.

4.     Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd húzza ki
az USB-csatlakozókábelt a készülékből. 

5.     Zárja le az USB-aljzatot a fedéllel, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
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A töltési folyamat max. 3 óráig tart.

Teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 1 órán keresztül használható a készülék.
Ha az arctisztító kefe használat közben leáll, akkor először teljesen fel kell tölteni 
a készülék akkumulátorát, mielőtt ismét használná.

• Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 
2-3 havonta töltse fel teljesen akkor is, ha nem használja a készüléket.

• Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
• A hálózati adapter helyett a készüléket egy számítógép USB-portján

keresztül is töltheti. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a töltés
 időtartama hosszabb lesz.
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Használat

VIGYÁZAT - bőrirritáció

Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! •
Ezt a területet hagyja ki. 

Érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. •
Adott esetben próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny terü-
leten, pl. az alkar alsó részén. 

Kezdetben csak rövid ideig és kis intenzitással használja az arctisztító•
kefét, hogy az esetleges nem kívánatos hatások előfordulását a lehető
legcsekélyebb mértékűre csökkentse. Az alkalmazás nem haladhatja
meg a 120 másodpercet. 

A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa a tisztítókefét túl•
sokáig egy helyen.
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Készülék bekapcsolása és intenzitás szintjének kiválasztása

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.1.
A készülék a legutóbb kiválasztott intenzitásszinten kezd rezegni. 
Az első bekapcsoláskor a legalacsonyabb intenzitásszint van előre beállítva.

Nyomja meg a + gombot az intenzitás növeléséhez, 2.
illetve a — gombot az intenzitás csökkentéséhez.
A rezgés intenzitása 5 fokozatban szabályozható.

A legmagasabb vagy a legalacsonyabb szint elérésekor az intenzitás nem
változik tovább annak ellenére, hogy megnyomja a + vagy — gombot, 
hanem változatlan marad. 
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Arctisztítás

Nedvesítse be arcát meleg vízzel. 1.
Szükség esetén kezével távolítsa el a sminket víz és szappan segítségével.

Válasszon egy tisztítóterméket és vigye fel a homlokára, orrára, állára és 2.
az orcáira.

Az arctisztító kefét tiszta vízzel, tisztító géllel vagy hámlasztó krémmel 
is használhatja.
Vegye figyelembe a tisztítótermék csomagolásán található használati
 útmutatást.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, 3.
és a + és — gombok segítségével válassza ki a kívánt intenzitásszintet.
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4.   Mozgassa a készüléket a szilikonsörtés sarokkal
finom, egyenletes, körkörös mozdulatokkal lentről
 felfelé.

     Az ajánlott, egyenként kb. 15 másodperces kezelési idő-
tartamot a homlokon, orron, állon és mindkét orcáján
ne lépje túl.

5.   Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék
kikapcsolásához. 

Alaposan öblítse le arcát meleg vízzel, és törölje szárazra arcát egy törölkö-6.
zővel.

A tisztítás után ajánlott arcvízzel lemosni minden visszamaradt szennyező-7.
dést a bőrről.
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Bőrápoló termékek bemasszírozása

A bőr tisztítása után vigye fel a kívánt bőrápoló terméket, például hidratáló1.
krémet. 

Masszírozza be a bőrápolási terméket a sugaras elrendezésű sarokkal2.
finom, egyenletes, körkörös mozdulatokkal.

Arcmasszázs

Szükség esetén vigyen fel egy kevés arcolajat a masszírozni kíván felületre.1.

Mozgassa a készüléket a hullámos elrendezésű sarokkal a kívánt intenzi-2.
tásszinten egyenletes, körkörös mozdulatokkal a bőrön.

Arcápolás után

Higiéniás okokból az arctisztító kefét minden használat után alaposan megm

kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. 
Így eltávolíthatók a zsírlerakódások és más maradványok.
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Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket meleg, folyó víz alatt egy kevés folyékony1.
 szappannal. Távolítsa el a készülékről az arcápoló termékek nyomait.

Végül tiszta vízzel alaposan öblítse le. 2.

Rázza le a felesleges vizet, majd alaposan szárítsa meg a készüléket.3.

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

Az USB-aljzat fedelét zárva kell tartani, hogy ne kerüljön víz •
a készülékbe.

Használat és tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni,•
mielőtt az USB-csatlakozókábellel a hálózati adapteren keresztül
 csatlakoztatja a villamoshálózathoz a feltöltéshez.
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Műszaki adatok
Modell:                                         392 143

Bemenet:                                     5 V / 1 A micro-USB

Védelem típusa:                          IPX7 (védelem rövid időtartamú vízbe merülés ellen)

Érintésvédelmi osztály:              III 

Akku (UN 38.3 alapján tesztelve):        lítium-ion, 200 mAh
névleges energia 0,74 Wh

USB-s hálózati adapter:             modell: DJ0500100-S11EU
                                                bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz  0,3 A max.
                                                kimenet: 5 V 1000 mA 

Környezeti hőmérséklet:           +10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Hulladékkezelés
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. 
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli 
a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
 gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az 
illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.
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Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és
 akku mulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein 
vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely
 biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása 
nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot
jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket 
és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják. 



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

392 143

Made exclusively for:          

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


	Megjegyzések az útmutatóhoz
	Biztonsági előírások
	Termékrajz (tartozékok)
	Akkumulátor feltöltése
	Használat
	Készülék bekapcsolása és intenzitás szintjének kiválasztása
	Arctisztítás
	Bőrápoló termékek bemasszírozása
	Arcmasszázs
	Arcápolás után
	Tisztítás
	Műszaki adatok
	Hulladékkezelés

